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 د دوهم چاپ رسیزه

 د .، اطالعاتو، اقتصاد او ارتباطاتو پيړۍ دهۍیو ویشتمه پيړۍ د تکنالوژ 

 ې؛ګټ وا ونهزیان و، کلتوري او تجاريت( مسایلنظامي ،اقتصادي )سیايس، ونړۍ ټول

دوی چې څه پریکړه وکړي پر  .رسه  رشیکې دي  الرې سمندريځمکنۍ، هوايي او 

لو او اصو  ،خو د پریکړو او کړنو په کولو کې له داسې الفاظو ، ویناوو ،نورو يې مني

چې خپلې کړنې او تصامیم پر ډیر مهارت او درایت رسه   ،څخه کار اخيل ونوتکتیک

هرن لپاره اړیکو ته جدي رضورت دی ځکه بې اړیکو  همدې موخې او د .پر نورو مني

 انسانانو تر منځ  د هم دعلمي اثر دا  (د اړیکو اساسات)د  .هیڅ رسته نه رسیږي

 وڅو د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي، چارو ته ځانګړی شوی دی اړیکو نیولو الرو 

یا او وړت، درایت  ډلو او ادارو رسه په مهارت، محصالن وکولی يش له برشي پرګنو

 اړیکې ونیيس.

چاپيدل د هیواد  دعلمی ټولنې لپاره دوهم ځل د علمي اثر  غهد ارتباط  د

کالونو کې موږ د علمي تجربې  ۳۱چې په تیرو  ،لیکل شوی  ته په کتوهغو نیمګړتیاوو 

کال کې د پوهیايل  ۳۱۳۱په  .، پوهې ، زده کړې او تدریس په بهیر کې درک کړې دي

وږ ، م ؤرتبې څخه د پوهنیار علمي رتبې ته د دې اثر چاپيدل یو خوب  له علمي

له کخو ، مشکالتورسه مو نوموړی اثر چاپ کړمنډو ترړو او  ،نابلده وو له ډیرو هڅو

د ژبو او ادبیاتو پوهنځي مرش استاد فیض محمد فیاض، د پوهنتون  د  ؤچې چاپ ش

 هیواد په کچه د کادري و کله چې دا وښه هرکلی وش يې محصالنو او استادانو له خوا

 نو زه يې پدې ډاډه کړم چې دا اثر ،ازموینو په جریان کې ترې ډیرې پوښتنې راغلې

د دوهم ځل لپاره بیا اماده او له رسه يې  په غور وګورم څو شته نیمګړتیاوې اصالح،  

 د سیمې او وخت د علمي کاروان له  لښکر رسه يې همسفر کړم،  نو دهمدې رضورت

 .تاب په دوهم ځل چاپ  الس پورې کړپه اساس مو د ک

اړیکو اساسات( کې مو داسې معلومات ور اضافه کړل چې د  دپه دې کتاب )   

ژورنالیزم او عامه اړیکو په فاکولتو کې ورته په مسلکي او علمي لحاظ کره او جدي 

 ارزښت ،یاوې، وړتځانګړتیاوې ،ماډل په پيژندنه، موخې د د بېلګې په ډول  ؤرضورت 

هغوی  د .او همدارنګه مې دځینو مشهورو عاملانو په ماډلونو هم رڼا اچولې

ې انې  عرصي غوښتننیمګړتیاوې مې په ګوته کړې دي ځکه  د تیر وخت او دې زم
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چولې ا ، په هره برخه مو رڼاورباندې شو په تفصیل رسه خربې ،لري رسه  ډیر توپیر

خنډونو په زړه پورې معلومات  شته رپ ده  او په ځانګړي ډول مو د اړیکو په مخ کې

 . يد يکړ  دېلوستونکو او د ژورنالیزم او عامه اړیکو محصالنو ته وړان درنو

پوهان او عاملان يې نوي  ،چې ټولنیز علوم کال پرکال بدلون مومي اد

الیزم او عامه اړیکو پوهان نور هم وکړي چې د ژورن خدای د ،معلومات وړاندې کوي

د خپلو علومو په رڼاکې   ونهوپنځیږي او زموږ د ژوند ټول اړین  معلومات  او رضورت

و څخه نبالخصوص له ټولو مسلکي استادا وندپه دې مې د خپل پوهنځي اړ  .پوره کړي

 لري باید کار وکړي څو افغانان هم د هر څومره وړتیا ،هیله ده چې هر یو هرچريې

 . کې فعاله ونډه ولري ټولو علومو پهنړۍ په شان 

 په خورا درنښت

 پوهندوی محمد خان نیازی

 شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم او  عامه اړیکو پوهنځی

 د عامه اړیکو څانګه
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 ریظتقد الرښود استاد 

انسان يو ټولنيز موجود دی او ټولنه له اړیکو څخه جوړیږي ارتباطات 

(Communication.د يوې ټولنې په جوړښت کې بنسټيز او اسايس نقش لوبوي ) 

ټول انسانان له خپل ځان او نورو رسه په هره شېبه کې اړيکه نييس انساين اړيکې نه 

 يواځې مادي بڼه لري، بلکه ډېرې معنوي ځانګړتياوې هم په کې نغښتي دي.

پرته خپله مفهوم او ارزښت  ( نهCommunicationانساين ټولنه له مفهومي اړيکو )

 له السه ورکوي.

ټول غږيز او بدين حاالت يا عالمې حرکات او نښې د ارتباطاتو له کبله يو مفهوم او 

پيغام لري، چې د ټولنې غړي رسه نږدې کوي یو دبل غوښتنې او تجربې رسه انتقالوي 

. 

 چې څېړونکیانساين فرهنګ او پوهنه له ارتباطاتو نه رسچينه اخيل او هر کله، 

غواړي د يوې ټولنې څرنګوالی او فرهنګي اړخ تر تحقيق الندې ونييس. د هغې ټولنې 

 د ارتباطاتو يا اړيکو په هکله څېړنه کوي.

( ډولونه له ژورنالېزم رسه ډېر نږدې والی لري او د Communicationد اړيکو )

ه ده، چې هر ( کې يوه اسايس برخCurriculumژورنالېزم د پوهنځي په نصاب يا )

( Interview( يا مرکې )Reportage( ګذارش )Newsژورنالېست يا خربيال د خرب )

 ( د ليکلو په وخت کې بايد ورباندې پوه وي.Genresاو نورو ژورنالیستيکو ژانرونو )

له منبع څخه تر مقصد پورې يا د    (Communicationفردي او ډله ييز ارتباطات )

ړ پوهېدنې پورې ځينې عنارص يا الزامات لري، چې د ارتباط د پیل څخه تر بشپ

تحقيق او څېړنې وړ دي. په دغه څېړنه کې محرتم پوهيايل محمد خان نيازي د 

( په باره کې ډېر ګټور اصطالحات او مهم ټکي روښانه Communicationارتباطاتو )

 کړي دي، چې د ستاينې وړ دي زه يې د لرښود استاد په حیث تاییدوم . 
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اړيکو ډولونه، عنارص، ارزښتونه، د تجربو او مشاهدو تبادله، داخيل او خارجي د 

اړيکې، د ټولنيز پرمختګ اصول، د پيغام لېږدونه او اخيستنه، د پيغام اغېز او اسايس 

 ستونزې په دغه اثر کې څېړل شوي دي.

علومات مد اړیکو په مخ کې پر پرتو خنډونو  او نورو مسلکي اصطالحاتو په اړه ډېر ښه 

 ورکړل شوي دي.

همدارنګه په دغه اثر کې د ژبې يا وينا او ليکنه يا غږيز او نه غږيزو اړيکو، چې د 

ارتباطات له لومړنيو مهمو وسيلو څخه بلل کيږي او د غري کالمي يا بدين ارتباط 

(Body Communication   او د ټولو ډله ييزو رسنيو په باره کې، چې د ارتباط )

(Communication او ټينګولو کې پرمختګ بارز رول لري ښه څېړنه تر رسه کړې )

ده او له معتربو منابعو څخه يې ګټه اخيستې ده، چې د ټولو محصالنو او ژورناليستانو 

لپاره يوه ښه او نوې منبع جوړوي چې تر دې دمه بل چا داسې لوړ کار نه دی کړی 

. 

م او دغه اثر د محرتم پوهيايل محمد زه د محمد خان  د نورو برياليتوبونو هيله لر 

 خان د ترفېع لپاره کايف بومل او د الرښود استاد په حيث يې تائيدوم.

 په درنښت

 پوهندوی مري عزيز احمد فانوس

 د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی

 د مطبوعاتو څانګې استاد 
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 الله املستعان

، چې د ارتباط  ما د محرتم محمد خان نيازي دغه علمي ليکنه  

(Communication تر عنوان الندې يې په دوو فصلونو کې ځای کړې ده، په پوره )

 دقت او سوچ ولوستله.

په لومړي فصل کې يې د )ارتباط( مسئله په هامغه ټولو محتوياتو رسه، چې اصيل 

موضوع پرې محاط ده څېړلې او ليکلې ده. په دوهم فصل کې يې د )ارتباط( مهمې 

په ډېر ښه انداز کې بيان کړي دي. ليکنه يې پايله هم لري او ماخذونه يې د وسيلې 

 اعتبار وړ او کايف دي.

تر هغومره، چې زما پر مسلک پورې یې اړه درلوده، ما دغه ليکنه په ژبنې او اديب 

 لحاظ سمه کړې او وړ تعديالت مې په کې راوستي دي.

و تياره ده، د تنافر، غرابت او د لغوي اوس، نو موضوع  په  ډېره روانه او فصيحه پښت

قياس څخه په کې د مخالفت، کراهت او ابتذال څخه خالصه ليکنه ده، زه يې په 

فوق العاده ډول ستايم ځکه محرتم محمد خان هغه څه لیکيل چې د موضع په تړاو 

 رضوري او الزمي دي .

په کې  و صالحيت تهد ليکنې ميتود يې التقاطي بڼه لري، له دغه امله يې خپل اند ا

ډېر کم ځای ورکړی دی،  د کره علاموو نظریات  يې په ډیر دقت ، درایت ، او 

علمیت رسه په مناسب ځای کې ځای کړي دي خو بيا هم مفاهم او د مفاهمو 

تعريفونه يې په ښه مهارت رسه  څیړيل او رسه يو ځای کړي او داسې يې رسه تلفيق 

ه ستړی کیږي او يو مغتنم  علمي ګټور اثر يې کړي دي، چې په لوستلو يې سړی ن

خپلو شاګردانو ته اماده کړی دی. زه په داسې حال کې چې د نيازي صاحب دغه 

 اثر تائيدوم، پېشنهاد هم کوم، چې علمي ترفېع دې پرې ورکړل يش.

زه باور لرم، چې ښاغلی نيازی به په راتلونکي کې د نورو اثارو د ليکنې لپاره ال نور 

ردانو ته په زړه پورې لیکنې ه وکړي، چې دغه الره تعقيب کړي او خپلو شاګهم هڅ
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ځکه د نومړي له دې وړې لیکنې څخه داسې ښکاري چې د کره ، علمي او  وکړي

يې راتلونکی روښانه او ځلنده ګورم د نیازي د ال وړتیا او موثقو لیکنو وړتیا لري ، زه 

 علمي پوهې د غوړیدا په هیله .

 ض محمد فياضپوهنوال في

 د شیخ زايد پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي

 د ژبو او ادبياتو څانګې استاد
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 سریزه
یو ویشتمې پيړۍ کې انسان دخپلو هڅو حرص او فکر په نتیجه کې داسې وسایل 

اخرتاع کړل ، چې څو کاله مخکې يې هیڅ  تصور نه کیده ، ډله ییزو ارتباطي وسایلو 

فکر کاوو، چې د معلوماتو  له انقالولو  څخه نور لوړ او لوی کار پيل کړ ی ،خلکو 

ډله ییز ارتباطي وسایل به د معلومات ، او اطالعاتو په انتقال کې چټکتیا راويل حال 

سپوږمکیو  داچې دې وسایلو ) تلوزیون،رادیو ، او انټر نټ ، چاپي رسنیو ( د مصنوع

په وسیله د ملتونو د کلتور ، فرهنګو اوثقافت  دتغییر لپاره یو لوی انقالب منځ ته 

همدې  ارتباطي وسایلو په عميل توګه له نړۍ څخه یو نړیوال کلی جوړ راوست  او 

 کړ . 

هیوادونوکې د ډلی ییزو رسنیو د اطالعاتو او معلوماتو  ۳۹۱د نړۍ په څه د پاسه 

دومره  تیز او زیات دی چې معلومات اخستونکي په    information rianباران 

 ه بلکه ښکار شوي یو .خپله نارې وهي چې موږ د معلوماتو اخستونکي  ن

نو  د رسنیو  د باران ، معلوماتو او اطالعاتو له کبله  دملتونو د عقایدو او کلتورو

دثابت  ساتلو په نړۍ کې لوی کړاو جوړکړی دی ، ځکه ډیری هیوادونو د ډله ییزو 

رسنیو د اغیز له کبله د غريب ځواکمنو هیوادونو تر اغیزالندې راغيل دي ، غريب 

د خپلو رسنیو په وسیله د نورې نړۍ د انسانانو اذهان افکار او عقاید له هیوادونو 

تخریب رسه مخ کړي دي ، په دې عرص کې د نړۍ ځواکمن هیوادونه غواړي چې 

د انسان د بدن پر ځای د انسان په ذهن باندې کار وکړي ، ځکه چې کله انسان په 

اراده نه کوي .اوله دماغي لحاظ واخستل شی هغه بیا کله هم د غیر مطابعت 

همدې امله په ننۍ نړۍ کې د انسان د فزیکي وجود په ځای د انسان دماغي 

ځواک ته ډیره تر جیح ورکول کیږي ،ځکه چې یو ځواکمن ذهن ډیرو له زورورو  

مټو څخه زیات ځواکمن دی د ارتباطاتو علام لیکي چې :دهني ځواک د بدين 

 Brian pover is Replacing Manpowerځواک ځای نیيس .     
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نو ځکه خو نن ټوله نړۍ له فزیکي عميل جګړې څخه مخکې فکري جګړه پيلوي، 

مخکې له دې چې سیمه په جسمي ډول ونیيس د ټولنې اذهان يې د تبلیغاتو په 

دې ډګر کې نه هیریدونکی په زړه پورې رول   وسیله نیويل وي ، چې رسنۍ په 

 اداکولی يش .

وسایل په انساين اذهانو دومره فوق العاده ارزښت او اغیز  داچې ډله ییز ارتباطي 

لري نو موږ ته الزمه ده چې په دې اړه په زړه پورې مهم معلومات ولرو او او په 

 مناسبه وکره او الزمته توګه ورڅخه ګټه واخلو.

 د ستونزې ارایه :

 ، دتبلیغاتو او سړې جګړېحکومت کوي  فکاروا  رسنۍ نن د نړۍ په ټولو انساين

لپاره بهرتینه اصيل وسیله او په نړۍ کې د څلورم ځواک په توګه منل شوی ځواک 

دی  ،دغربی نړۍ ځينې پوهان يې دو هم خدای بويل ، ځينې  يې جادويي مرمۍ 

ګڼي ، او نن ورځ د انسان د ژند یوه برخه ګرځيدلې ده ، ځکه  هغه هیوادونه چې د 

ي هلته رسنۍ لومړی مقام لري ، خو پام مو وي چې ډیری دیموکرايس نارې وه

 نړیوالې رسنۍ د ارسایلو په واک کې دي . 

څرنګه چې دژوند  ټول مسایل په ااړیکو پورې تړاو لري ، پرته له اړیکو هيڅ امکان 

نه لري ، نو له همدې کبله اړیکې په انساين ژوند کې خورا ارزښت لري چې باید په 

 ل يش نو الزم دی چې په اړه يې پوره او کره معلومات ولرو .ډیر احتیاط وکارو 

په هیواد کې دتیرو جنګونو له کبله زموږ علمي قرش تر اوسه په دې نه دی 

توانیدلی چې د اړیکو په اړه داسې یو علمي اثر ولیکي څو زموږ علمي کهول ترې په 

وره ښتنې يې پمسلکي لحاظ کره ګټه پورته کړې وای ، او زموږ د ټولنې عرصي غو 

کال پورې پر  ۰۲۳۱او دا دوهم ځل مو تر  ۰۲۳۲کړې وای ،ما په دې علمي اثر کې د 

ټولو هغو مسایلو کار کړی چې زموږ په ټولنه کې ورته رضورت وو او او ما د خپلو 

تجربو په جریان کې الس ته راوړې دي ، له هغو علمي اثارو څخه مې ګټه اخستې  
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یکواالنو لیکيل دي  د دې اثر لیکل یو مربم رضورت وو چې د ژورنالیزم مشهورو ل

همو وسایلو ځکه چې مسلامنان الله په دې مامور کړي دي چې د وخت په مروجه م

، څو دخپل مال ،ځان ، او ناموس ساتنه پرې وکړی . نو دهمدې  ځان سمبال کړي

مي ، عل موخې د الس ته راوړلو په خاطر مو د دې موضوع لیکلو ته کلکه مال وتړله

او اسايس کار مو پرې وکړ ، څومو هغه ميل ، مسلکي او علمي مسولیت اداکړی 

وي  چې د لوړ زدهکړو په ډګر کې يې موږ لرو .او بل دا چې  زموږ د هېواد بچیان 

 هم د نړۍ دنورو انسانانو يه شان د اړیکو په اړه کره او پوره معلومات ولري .

 موخه :

هر اړخیز او جدي رضورت لري ، پرته له اړیکو يې ژوند  څرنګه چې انسانان اړیکو ته

کامال نیمګړی دی ، نو له همدې کبله دژورنالیزم اوعامه اړیکو د پوهنځي 

ي او رضوري ده چې د روابطو په اړه پوره ، علمي ، ممحصالنو او مینه والو ته الز 

لنې ته ې ټو اسايس او بکر معلومات ولري.څو د ښو اړیکو په لرلو رسه خپلې ځوریدل

 داسې چوپړ وکړي چې په علمي او عادي ډګرکې د هر افغان د درد دوا وګرځي .

له دې مخکې موږ د هیواد په کچه د اړیکو په برخه کې داسې علمي اثر بل داچې 

چې په دې ډګرکې زموږ اساسی او علمي رضورت پوره کړای يش ، نو د نه درلود 

ته الزم دی چې په دې اړه پوره او کره ډله ییزو رسنیو کارکوونکو او محصالنو 

معلومات ولري څو د ژوند په ټولو چارو کې هغه څه چې زموږ په عادي او سیايس 

 ژوند کې ارزښت لري سم وکارول يش .

بل داچې د ژورنالیزم او عامه اړیکو مححصالن د خپلو چارو په جریان کې تل له 

،موسسو ، ادارو ، کمپنيو او وګړو تر  اړیکو کار اخيل ) خرب ، مرکه ، رپوټ ، د ټولنو

منځ روابط (  نو الزم دی چې د ا ړیکو له ټولو اصولو څخه پوره خربتیا او د رسته 

رسولو لپاره يې وړتیا ولري، او دټولنې ټولې غوښتنې ، دودونه ، دستور ، فرهنګ ژبې 

و له کړاووناو ټولنیزو معلوماتو په اړه يې پوره ځان پوهه ، څو دکار په دوران کې 
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رسه مخ نه يش او پيغام په داسې ډول ولیږي چې دقبلیدو امکان يې زیات او د 

 ردیدو امکان يې کم وي .

 :د موضوع ارزښت 

او له اړیکو پرته  د ژوند دوام هیڅ امکان څرنګه چې انساين ژوند بر روابطو والړ دی 

و مینه والو ته الزم دی نه لري نو دژورانالیزم او عامه اړیکو محصالنو ، استادانو، ا

چې د اړیکو په اړه هر اړخیز علمي ،اسايس او مسلکي معلومات ولري څو وکولی 

يش په مناسبه ، وړ او مسلکي ډول له مختلفو ټولنو،اشخاصو ، ادارو او ګروپونو 

رسه په داسې توګه اړیکې وسايت چې نه یوازې یو له بل رسه پوهه يش بلکه را جذب 

پړي ، او داسې رازو نیاز رسه رشیک کړي چې ټول معلومات  يې کړي ، را وې س

 ترې الس ته راوړي .

څرنګه چې انسان یو ټولنیز مخلوق دی هر څه په ټولنه کې ، د ټولنې د بهبود لپاره  

تر رسه کوي ، او رسنۍ بیا شپه او ورځ د ټولنې په چوپړ کې لګیا دي چې د ټولنې 

،او هر اړخیزه برخه کې په زړه پورې نه  په سیايس، ټولنیز، اقتصادي ،کلتوري

هیریدونکی رول لری ، چې له اغیز او کردار څخه يې سرتګې نه شو پټولی نو الزم 

دی چې د د روابطو په اړه ژور علمي ، او اسايس معلومات ولرو څو وکولی شو د 

لو او و ټولنې له ټولو پرګنو ، قرشونو ، نژادونو او ډلو رسه د ښو او موثرو اړیکو د نی

ټینګولو په اصولو ځان پوهه کړو ، یو بل ته خپل پيغامونه ورسوو ، غربګونونه واخلو 

او باالخره د ټولو مسایلو په اړه مناسب افهام او تفهیم را منځ ته کړو  د همدې 

ارزښت او اړتیا له کبله دا مضمون د ژورنالیزم او عامه اړیکو په کاریکومل کې ځای 

ساين ژوند بې اړیکو هیڅ دوام نه شی لرلی که اړیکې نه وي پر ځای شوی ، ځکه ان

هیڅ نشته نو د ژورنالیزم او عامه اړیکو محصالن ، استادان او مینه وال مجبور دي 

 چې له دې علمي اثر څخه ګټه واخيل . 
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  هغه علمي اثار چې استفاده ترې شوي:

میالدي ۰۲۲۱هغه اثار چې په دې برخه کې ما ورڅخه ګټه اخیستې،اکرثیت یې له 

چاپ او لیکل شوې دي،د ګاونډیو هیوادونو په ټولو پوهنتونو او  ۰۲۳۱تر کال څخه 

کالجونوکې د لسانس او ماسټرې د دورې لپاره تدریس کیږي،لیکواالن یې د 

 ادان او درسنیو کارکوونکي دي دپوهنتونونو او کالجونود ژورنالیزم د پوهنځیو است

دوی دنظریاتو او معلوماتو له کبله دغه اثرد ژورنالیزم د نړیوال معیار مطابق لیکل 

شوی،ډیری  لیکواالن یې په نړیوالو او ميل مطبوعايت ادارو کې کار کوي او مشهور 

 خلک دي،چې د اثر په پای کې د ماخذ په توګه ذکر شوي دي.

 :د څیړنې تګالره

ګه چې د ارتباط موضوع ډیره پراخه ده د نړۍ په مختلفو مشهورو ټکنالوژیکي څرن 

ژبو لیکنې پرې شوي دي په ځانګړي ډول په انګلیيس او اردو ژبو کې په دې اړوند 

په زړه پورې مهم علمي اثار لیکل شوي دي،نو ماهم د انګلیيس  او اردو ژبې  د 

چې خپل هیواد کې د ژورنالیزم مهم پوهانو له اثارو او کتابونو څخه ګټه اخیستې،

ستوري ګڼل کیږي او د ارتباطاتو د علم مشهور خلک دي.  ما ددې پوهانو کتابونه 

په دقیقه توګه مطالعه کړل د هرې موضوع په هکله مې د ټولو عاملانو نظریات 

ولوستل له لوستلو وروسته مې موضوع پخپل ذهن کې خالصه کړي او د اوسنیو 

ابق مې په خپلو کلامتو او الفاظو داسې لیکيل چې د وخت عرصي غوښتنو مط

غوښتنې پوره کولې يش او که کوم عامل د نورو په نسبت یوه موضوع کې ابتکار 

کړي وي،ما د هغه نظر ته ترجیح ورکړې د منت په پای کې مې د ماخذ شمیره او 

 (۲،۱۳،۳۰صفحې منرب ورکړی دی لکه )

ه رضورت پیښ شوي نو کټ مټ مې د هغه نظر او همدارنګه کله چې د عامل نظر ت

راخیستې د منت په پای کې مې د عامل نوم او د اثر د چاپ کال لیکلی دی  لکه :  

 (۰۲۲۹) رانا سیف الرحمن)
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همدارنګه مې په څیړنه کې د مختلفو پوهانو نظرونه رسه مناقشه کړي دي،هغه 

له نن وخت رسه  نظر ته مې ترجیح ورکړې،چې په موضوع کې یې نوښت کړی او

رس خوري او هم مې د هیواد د مختلفو پوهنتونو د استادانو له لیکچر نوټونو او 

 مختلفو انټرنیټ سایټونو څخه استفاده کړي ده.

د یادولو وړ ده،چې د ارتباط د مختلفو اړخونو په هکله مې د قرآن عظیم الشان له 

ې یو نوښت دی او له ایتونو څخه استفاده کړې ده،چې دا کار په اوسني وخت ک

دې مخکې ډیرو کمو خلکو دې موضوع ته اشاره کړي ولې متاسفانه د هیواد د 

ژورنالیزم برخه د ځینو مسلکي پوهانو د نه توجه له کبله له دې اړخه تشه پاتې ده 

، حال دا چې قرانکریم  د انساين ژوند د ټولو رضورتونو د پوره کولو لپاره ټولې الرې 

 ه کړي دي او یو کامل کتاب دی .او چارې په ګوت

همدارنګه مې د پیغمرب)ص( د مختلفو احادیثو څخه د موضوع مطابق  ګټه 

اخیستي او هم مې د موضوع په هکله د الرښود استاد او د پوهنځي له نورو 

 استادانو څخه پوښتنې کړي دي او د هغوی غوره نظر ته مې ترجیح ورکړي ده.

ت او زمان د رضورتونو او غوښتنو د پوره کولو لپاره الزم دی یادونه وکړم،چې د وخ

علمي اثارو په دقیق ډول مطالعه کړي او بیا مې هغه څه  ۳۳ما په یوه موضوع 

 ۰۲۲۱راخیستي چې ددې پیړۍ انساين غوښتنې پوره کولې يش دبیلګې په ډول تر 

دي ډلو ویشيل وي چې عبارت  ۵کال پورې دژورنالیزم پوهانو په نړۍ کې ژبې په 

کلونو  ۰۲۲۹او  ۰۲۲۳له عامه ژبه،علمي ژبه ، مطبوعايت ژبه او ساینيس ژبه  خو په 

کې دې ارتباط پوهانو یوه بله ژبه هم کشف کړه او هغه یې د ټکنالوژي ژبې په نوم 

ونوموله او دا هغه ژبه ده چې په ځانګړي ډول په انټرنیټ کې استعاملیږي ځانګړي 

نوښت ،چې کوم عامل کړې ما کټ مټ د هغه نظر صفتونه لري دا  ، او دې ورته 

 راخیستې او په اخر کې مې د عامل نوم اود  اثر د چاپ کال لیکلی دی .
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او همدارنګه د موضوع د ښه وضاحت لپاره د مختلفو راډیوګانو،تلویزیونونو او  

اشخاصو څخه مختلف معلومات راټول کړي او په اثر کې مې ځای کړي دي او په 

 (.۳۱۳۹،۰،۳۵ددې منبع نوم او تاریخ  لیکلی دی لکه )يب يب يس،پای کې مې 

څرنګه چې د ارتباطاتو علمي بهیر ورځ په ورځ پرمختګ کوي، دنړۍ مختلف 

پوهان په دې هکله نوي کشفیات کوي علمي اثار لیکي موږ هم باید د ال نورو 

ړۍ د ې د نمعلوماتو په لټه کې شو او يه شته معلوماتو بسنه ونه کړو هڅه وکړو چ

 علم او پرمختګ له کاروان رسه ګام اخلو.

رسه له دې ډیرو معلوماتو او هڅو مونږ نه شو کوالی،چې د موضوع په اړوند پوره 

او نوي معلومات راټول کړو ځکه زموږ علمي او مسلکي تجربه د نړۍ او هیواد د 

ه شو پوهانو په نسبت ډیره کمه ده،څرنګه چې الزم دي په هغه ډول معلومات ن

راټولولې ځکه  د نورو پوهانو تجربه زموږ عمر دی،که څه غلطي اوسهوه راڅخه 

شوې وي ما وبخښې ځکه بخښنه د ځواکمنو کار دی او پوره علم یوازې الله تعالی 

 لره دی.

 په اسالمي او ميل مینه

 پوهندوی محمدخان نیازی

 شیخ زاید پوهنتون 

 دعامه اړیکو څانګه 

 خوست
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 اللِه الرَحٌمِن الَرحيمِبٌسِم 

 لومړى فصل
 (Communicationارتباط )اړيكه( )

 دارتباط )اړيكه( ياابالغ د لفظ څېړنه.

 الورىی اُلٌحٌمُد اللِه و كَفى َوَسالَم َعََل ِعبَاِدِه الِذيٌَن ٌصطَفى الَسياٌمََعَل َسيدٌ 

كې  د  و ژبهارتباط د افتعال په وزن عريب كلمه ده مصددر يې َربٌط دى، چې په پښت

اړيكه، اړيكه نيول، په درى ژبه كې د پيوند دادن، پيوسدددنت، پيوسدددتګي، بسدددتګي 

 (1، 3: 9اوبسنت مانا وركوي. )

ارتباط د عريب ژبې د ربط له كلمې څخه اخيستل شوى، چې د تړلو، پيوند كولو مانا 

 ووركوي په درى ژبه كې هم راځي دا كلمه په پښدتو ژبه كې هم معمول ده، په پښت

ژبدده كې يې مرتادفدده كلمدده اړيكدده پدده انګلييسددد ژبدده كې يې مرتادفدده كلمدده 

(Communication.ده ) 

تړاو، پيوسدددتون، نښدددتون او پيوندد پده مدانا  دپده پښدددتو ژبده كې  د اړيكده كلمده 

 (.02، 74: 71استعامليږي )

مخكې چې وويدل شدددول د عريب ژبې د بل  له كلمې  لکدهد ابالغ كلمده  ېاردو ژبد 

سدتل شوې، چې د تبلي ، وعظ، نصيحت، پوهولو اورسولو مانا وركوي، چې څخه اخي

لدده الفدداظو رسه هم مددانددا  Communicationاو  Communicateدانګرېزي ژبې د 

 Communicareيا  Communeده، د انګرېزي ژبې ذكر شوى لفظ دالتيني ژبې د 

لرلو مانا  كولو يا د برخې پيدا كولو اواڅخه اخيسدددتل شدددوى، چې د اشدددرتا  پيد 

 (.3، 0: 02وركوي )

د اردو ژبې تكړه ليكوال چودهري شهزاد احمد شاد لييك: د ابالغ لفظ دبل  اوتبلي  

دلو او د پيغام خپرولو مانا وركوي، ېله كلمو څخه اخيسدتل شوى، چې د رسولو، پوه
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كبله له يو انسدان څخه بل انسان ته د نظرياتو، عقايدو اواحساساتو رسولو  نو له دې

 (.3، 0: 77وايي. ) یا اړیکېته ابالغ )ارتباط(

د پورتنيو پوهانو له نظرياتو څخه داسې نتيجې ته رسيږو، چې د دري ژبې د ارتباط، 

د پښدددتدو ژبدې د اړيدكدې، د اردو او عدريب ژبدې دابدالغ او د اندګدرېدزي ژبې د 

Communication  كلمې رسه هم مانا دي، چې د رسولو ټينګولو، پوهولو، معلومات

ږو، نو د ېاو اطالعاتو د وركولو مانا وركوي. ددې لپاره چې د موضدددوع تل ته ورسددد

 ارتباط )اړيكې( د كلمې تعريف ته راځو او دمختلفو پوهانو له نظره يې تعريفوو:

 د مختلفو پوهانو له نظره اړیکو پيژندنهد 

By saddam Hussain: communication is the exchange of 

Information and Ideas with the use Of Gestures Postures, sings, 

symbols, Impressions and expression. 

هغده عمدل، چې د هغه په واسدددطه احسددداسدددات   ډاكټرمهديي سنددديك    : 

(Feelings( خياالت ،)Ideas( له يو شخص )sender( څخه بل وګړي )Receiver ته )

 (.79، 71: 71)انتقال يش ارتباط )ابالغ( بلل كيږي. 

Byprofessor Talal Hassan: Communication is actually a Proces of 

sharing ideas and emotions with others people, which work like a 

drop of water in a desert without communication is no life at all. 

 :امريكايي ژورنا  نت )وا ټر( وايي

شكل موجود وي، كله چې  یري  دهر انسدان په ذهن كې خيالونه او سدوچونه په تصو

ديوه شدخص د ذهن تصدوير د بل شخص د ذهن له تصوير رسه همغږى كيږي،نو د 

 (.3، 0: 79عمل پيدا كيږي، چې دې ته ارتباط )اړيكه( وايي. ) ړیکوا

( كې لييك: اطالعات او Mass Communication) په خپل اثر جارج اي مو ر:

 له ارتباط څخه عبارت ده. يو ځاى څخه بل ځاى ته  له لانتقا معلومات يا پيغام 
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By napoleon: The strong man is the one who is able to intercept at 

will the communication between the senses and the mand. 

 وايي:رويل ايل هاوي 

خپل افكار، نظريات اواحسدداسددات نورو ته په داسددې طريقه رسددول چې مقابل لورى 

 (.۱: ۵پرې پوه يش. ارتباط بلل كيږي. )

 د يو يا د څو كسانو تر منځ پوهولو او راپوهولو ته ارتباط وايي. :   ج مز يس

ى، د كې د پيغام وركولو او پيغام اخېسددتلو عمل مهم  ړیکو : په اوا  جي فادر وايي

ستى یسدتونيك اصديل مطلب اخیخو اصديل خربه دا ده، چې له پيغام څخه پيغام اخ

 (.3، 7: 4دى او كه نه. )

ارو اشددداړیکو،سدددېدونكو تر منځ بحث، و : پده يوه ټولنه كې د اايدډور ډايدل برن 

 (.79، 02: 71اوعالمو ته ارتباط وايي )

 لياقت عيل مل :

اظهارول د عالمو، اشارو او  افکارومعلوماتو او د انسان د جذبو، احساساتو، اطالعاتو، 

 .اړیکې بلل کیږيژپې په وسيله 

 ډاكټر شفيق جالندهري وايي:

، نظريات له يوې منبع څخه افکارچې د هغه په وسيله احساسات، ، زموږ هغه عمل 

 .اړیکې بلل کیږيته انتقاليږي مرجع بلې 

( Webster’s New Collegiate Dictionary) ي:ويبسټرز نيوكالجيت ډكشرن 

يې داسددې تعريفوي: ارتباط هغه عمل دى، چې دهغه په وسدديله د وګړو په منځ كې 

اطالعات، معلومات اوعقايد د مشدرتكه اشدارو او عالمو په وسيله د تبادلې او تكرار 

 (.73، 3: 5وړ وګرځي. )
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 :محمد اقبال انجم 

مايف الضددمري اظهار د وينا، احسدداسدداتو، خيالونو، نظريو، او د د  انسددانانو تر منځ ، 

 (.79: 71عالمو، اشارو په وسيله له ارتباط څخه عبارت دى. )

، پوهه، زده كړه او د معلوماتو نظریات:علم، مؤلفني وايي يد اكسفورډ ډكشرن 

 (.1، 74: 0څخه عبارت دى. ) اړیکورې له ال له او نښو  اشارو  ،تبادله د وينا 

مؤلفني وايي: هر پيغام،  New World Dictionary of American Languageد 

اشدداره، معلومات اواطالعات د خربو، قلم، كتاب اواشددارو له الرې، چې مقابل لورى 

 پرې پوه يش اوپه خپل منځ كې رسه تبادله كړي له ارتباط څخه عبارت دى.

: د دوو كسانو تر منځ د خربو كولو د پوهولو او راپوهولو عمل رزایمحمييوسد  م

ارتباط وايي: كه دا پوهېدنه د وينا له مخې وي او كه د تصددوير، اشددارو اويا نورو ته 

وسددديلو پده ذريعده، خو په دې رشط چې په ښددده طريقه رسه د دوى تر منځ خربې 

 (.02، 79: 71تبادله يش. )

اط سددتلو ته ارتبی: د اطالعاتو او معلوماتو وركولو او اخډاكټرمنددكع عح سزازي

 وايي.

 Social Interaction through Massage is Called Communication ګربرن:

(71 :71.) 

: هغه نظام، چې دهغه په وسديله انساين رابطې Charles Colley: چار س كويل

 (.3: 75تړل كيږي او پرمختګ كوي او ارتباط بلل كيږي. )

( هر انسددان په ذهن كې مختلف افكار او تصدداوير Walter lip man) وا ټر  پمع

 رسه نوري كله چې د يو كس د ذهن تصددداوير او افكار د بل كس د ذهن له تصدددوير ل

همغږي يش،نو د ارتبداط عمدل مكمدل كيږي، پده نتيجده كې پيغدام خپدل هد  ته 

 (.3، 0: 02ارتباط بلل كيږي. ) همدغه عمل  ي، چېږرسي
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پروفيسدددورمحمد اقبال انجم: مختلف اطالعات، معلومات، افكار، احسددداسدددات او 

 (.4: 75بلل كيږي. ) چې انتقالیږي اړیکې ت د عالمو او اشارو په وسيله نظريا

 مؤلفني لييك: Beginning Dictionaryد 

1- Giving Information or News! People who are deaf of to use sign 

languages as a means of. 

2- The Information or News given latter or massage which gives 

information or News, Two Communications came in time to change 

all my plans. (18: 6) 

ا  په ر ګ: په ابتكاري ډول د الفاظو، اشددارو، تصددويرونو او  بري  ندديك سددټ ز وايي

 څخه عبارت دى. اړیکوتو انتقال له او احساساوسيله، د اطالعاتو، نظرياتو، 

هغه عمل دى، چې دهغه په وسيله زموږ نظريات، : ارتباط د ډي جي پال له نظره

: 71افكار، احساسات، تاثريات نورو ته په ښه طريقه ورسيږي اوپيغام حاصل كړي. )

79 ،02.) 

ارتباط په حقيقت كې د افهام اوتفهيم د پيدا  د ظهورالحسن تيموري له قوله:

 (.1، 5: 71كېدو )رامنځته كېدو( نوم دى. )

او  سدددتلوی: د معلوماتو اواطالعاتو اخاډكشددرني  ه وي  د النګ ميك ماډرن انګلش

 (.1، 5: 74وايي. ) اړیکې وركولو يا د معلوماتو اواطالعاتو تبادلې ته 

مصددنف هاين سدديكر وايي: د اطالعاتو، معلوماتو او  What is Communicationد 

تباط ر نظريداتو انتقدال لده يو ځداى څخده بل ځاى ته يا له يو فرد څخه بل فرد ته له ا

 (.1، 9: 71څخه عبارت دى. )

 :ارزښت اړیکود 
مخلوق دى، چې تل اجتامعي ژوند خوښدددوي او همېش  ټولنیزيو  ج انسدددان د اللده

يو  چې دځان ښددېګړه د بل د ژوند په بقا كې ګوري او كله كله داسددې هم پېښدديږي،
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 ، مختلف كړاوونه ګايل، څو  کړيلپاره ځان قر  انسدددان د بدل انسدددان د ژوند د بقا 

 او د پيغمرب)ص( ددې قول منونيك ي ته يې خیر ورسیږي وكوالى يش خپل بل ملګر 

بهرت د خلكوهغه څو  دى، چې خلكو ته يې   النَداِس َمٌن يََفُع النَداس( ، چې )َخرٌيُ يش

الله په دې هکله فرمايي :یاایهالذین امنوالصدددربوا صدددابروا ورابطو  نفع ورسددديږي.

 قوالله لعلکم تفلحون.والت

اې مومنانو!پخپله  صدرب وکړی  نوروته په صرب توصیه وکړی او یوله  بل رسه رابطې  

 وساتی له خدایه ویره وکړی شاید چې کامیاب شی .

د ذکرشدددوي ایت رشیف څخه داسدددې معلومیږي چې انسددداين ژوند په اړیکو پورې 

رته پلنډه داچې  ، نرسه مخ دی  تړاولري  له رابطو پرته ژوند نیمګړی ،او له ناکامیو

دى تدل بدايدد پده ټولنده كې ژوند وكړي، له خپلو كن ژوندد ندامم  ړیکوا لده ټولنې او

لو ټو  لددهعالوه  فکره او د ټولنې لدده ټولو قرشدددونو رسهخپلوانو ملګرو، همزولو، هم 

ژونددديو موجوداتو او كددائندداتو رسه اړيكې ولري او بددايددد پدده خپددل ځددان كې داسدددې 

ځدانګړتياوې پيدا كړي، چې د ټولنې نور وګړي او موجودات په ځان راټول اوتر منځ 

يك  په دې هكله فرمايي: ) جيې رابطه ډېره قوي اوعايل وي. لوى څښددنت  َوَميْك أَْسنددَ

يك َدَعا إََِل ا لَّ  مَّ ْنلِِمَع َقْوالً مِّ  (  33ِه َوَعِمَل َصا ًِحا َوَقاَل إِنَِّ ي ِميَك ا ْم 

ژباړه: او له هغه بنده څخه ښه خرب د چا كېداى يش، چې خداى تعاىل لور ته بلنه   

 . كوي او وايي، چې زه خپل خداى ته تسليم يم 

ِل ِل َربَِّب ِبا ِْحكَْمِو َوا ْ فرمدايي: ) جهمددارنګده اللده  َمْوِعظَِو ا َْحندددَ َِو اْدع  إَِِل سدددَ

( ژ يك  رې ته په حكمت، باړه: رابوله خل   د خداى تعاىل ال َوَجاِد ْه م ِبا َِّتي ِهَي أَْسنددَ

( ياد ولرئ چې دا ذكرشددوي صددفتونه 744نېكه موعظه او بهرته طريقه رسه )النحل 

  جځمكه د خداى پر ج خداى د  چې  برخه كړي   ور په  ج فقط مسدددلامن ته الله

 قانون او اصول غواړي او عمل هم پرې كوي.
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انسان د خپل تجسس او پلټنې او د نورو د خري لپاره د ځمكې، رس ټول قدم په قدم 

وكوت، مګر بيا يې هم زړه صدرب ونه كړ او دا دى نن يې فضا  ته مال تړيل او غواړي 

ړي، كچې د خپلو  ګټو اوغوښددتنو د پوره كولو په خاطر فضددا  د ځان لپاره تسددخري 

ه وسيله ارتباط پ چې خپلې غوښدتنې پوره او مرام ته ورسديږي. پورتني ټول كارونه د

رسته رسيږي، له زيار او اړيكو پرته هيڅ امكان نه لري، چې انسان دې خپل  اهدا  

ارتباط په ارزښددت باندې په تقصدديل رسه وغږېږو، د الزمه ده، چې  الس ته راړي. نو

 زړه پورې معلومات حاصل كړو.چې وكوالى شو په دې هكله په 

 د یو ویشتمې پيړۍ 

 (:Origin of Communicationد ارتباط پيل )
اسناد دالله تعاىل كتاب )قرآن عظيم الشان( دى، چې  د ارتباط د پيل په اړوند مهم 

مهم او د اعتبار وړ دى، چې بايد هر انسان خصوصاً مسلامن يې پرته  تر ټولو اسنادو

 څخه ومني. له كوم ش  او شبهې

ِو َوإِْذ َقاَل َربَُّب  ِلَْمالَئِكَپه خپل كتاب )قرآن عظيم الشان( كې فرمايي: ) ج پا  خداى

( ژباړه: او هغه وخت )خپل امت ته ورياد كړه( چې كله إِِّنِّ َجاِعٌل ِِف األَْرِض َخلِ َفوً 

يم.  سدددتدا رب ماليكو تده وويل چې يقيناً زه په ځمكه كې د يوه  خليفه پيداكوونى

 (32سورة بقره )

 د لومړي انسددان )بابا ادم عليه السددالم( رسه د خپلو جوروسددته له ماليكو څخه الله 

په وسديله ارتباط ونيو او هغه څه چې انسان يې تر ابده زده كوي،  (اسدتازيو )ماليكو

ادم عليه السدددالم رسه دارتباط په اړه  ج ادم عليه السدددالم ته وښدددودل. الله ج الله

َا ) فرمايي: ادم عليه السدالم ته ټول نومونه وښودل.  ج ( او بيا اللهَوَعلََّم آَدَم األَسدْ

 بيا يې د نومونو واال شيان پرښتو ته )په بالكيفه توګه( وړاندې كړل.

ورتده وويدل، چې ددغو شددديدانو پده نومونو باندې مونږ ته خرب راكړئ كه  ج نو اللده

 .(37ياست. بقره ) چېرې تاسو )په خپل تعجيب كولو كې(رښتيني
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د پورتنيو ايتونو خالصده: دغه تعليم او ښوونه تكويني وه، چې خاصو لغاتو او كلامتو 

په حرضدددت ادم عليه السدددالم كې داسدددې  ج تده يې رضورت نده درلود، بلكې الله

به هغه رضورتونه او غوښددتنې چې اسددتعداد كېښددود، چې د قيامت تر ورځې پورې 

ه رس  انسدددانان  پیداکوي او یا يي لري پوره اوله نوروانسددداندان يې د رضورت په بنا 

يې څرګندددوىل يش. همدددې بدده كوي او پدده مختلفو كلامتو اوالفدداظو پرې خربې 

 (.4اشاره كړې ده، چې )علمه البيان( )سورة رحمن،  ج مضمون ته الله

انسدان ته )په لي  لوسدت رسه( بيان ښودىل دى چې. د ما ا الضمري  ج ژباړه: الله

دغه تكويني زده كړه هر ژوندي يش ته بښدددلې  ج دونه وكړي، همدا رنګه اللهڅرګن

ٍ  َخلَْقه  ث مَّ َهَيى فرمايي ) ج ده، الله  ( طه.51َقاَل َربُّ َا ا َِّذي أَْعطَى ك لَّ ََشْ

ژباړه: زموږ رب هغه ذات دى چې هر يش ته يې مناسب شكل وركړى دى او بيا يې 

په دغه وخت كې له ماليكو رسه پرې  ج به چې اللهورته ښدددودنه كړې ده. او هغه ژ 

ته معلومه ده او بس او كه  چېرته يې موږ ته ګټه لرىل،  ج ارتبداط نيوىل، يوازې الله

 (.02: 73به حتامً انسانانو ته په رصاحت رسه وييل وو. ) ج نو الله

 (:Proof of lifeد ژوند مهم دليل )
ارش ، بهرت او ټولنيز مخلوق دى، چې پرتدده لدده اجتامع او پدده  ج انسدددان د خددداى

دا طبيعتاً داسدددې پي ج اجتامع كې لده ارتبداط پرته ژوند نه يش كوالى، بلكې خداى

كړى، چې پرته له خپلو هم مثلو ژوند نه يش كوالى. په دې هكله علام  په تفاسريو 

 كې لييك:

ح يې پكې واچاوه، نو ادم عليه السالم ادم عليه السالم پيدا كړ او رو  ج كله چې الله

ته دى بې هوشه كړ او دده د یر ب ج چې ژوندى شدو ډير ناقراره او اللهانده و، نو الله

 ښتۍ څخهو استقرار لپاره يې دده له چپې پ

يب يب حوا ريض الله تعاىل عنه پيدا كړه. څو ادم عليه السالم وررسه سكوت اختيار 

ك   وا َومِ كړي. په دې هكله فرمايي ) ك ْم أَْزَواًجا  ِّتَنددْ يْك أَنف نددِ يْك آيَاتِِه أَْن َخلََق  َك م مِّ
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( ژباړه: اى انسدانانو! ما سدتاسدو له نفسدونو )چپې پوښدتى.( څخه ستاسو لپاره إِ َ َْها

 ښځې پيدا كړې، چې تاسو له هغوى رسه سكونت اختيار كړئ.

يو  ج ن د خداىږي، چې انسددایله پورته ذكر شددوي ايت رشيف څخه داسددې معلوم

ټولنيز مخلوق او له ارتباط پرته هيڅ ژوند نه يش كوالى، نو بناً ويَل شدو، چې انسان 

او حتى حيوان د خپلو رضورتونو د پوره كولو لپداره په مختلفو طريقو )اوازو، اشدددارو 

اوعالمو( باندې له نورو هم نوعو ژوندي شديانو رسه اړيكې سايت، چې په اسانۍ رسه 

 وىل يش.كپرې  ژوند 

د انسددداين ژوند د بقا يو مهم دليل دى، ځكه چې  اړیکېنو بناً ادعا كوىل شدددو، چې 

په وسدديله پوره كوي حتى  اړیکوانسددان د خپل ژوند ټول رضوريات يو له بل څخه د 

كورين اهيل حيوانات هم د خپل رضورت وړ شيان له انسان څخه د مختلفو اوازونو 

ښنت پوه كړي، چې دغه اهيل حيوان څه رضورت په كولو رسه پوره كوي، چې خپل څ

يددا تږې يش يددا يې د لوشدددلو وخددت يش، نو د اوازونو  ېلري. مثالً: كلدده چې غوا وږ

)رمبدداړو( پدده وهلو رسه خپددل څښدددنت خربوي، چې ددې حيوان )غوا( رضورت پوره 

 كړي.

 Transmission of Views andدافكككككارو اونكوكتيكككاتو تبكككادلكككه )   

Ideas:) 

وسيله انسان خپل فكر، سوچ، ذهني غوښتنې اومتايالت نورو انسانانو ته د ارتباط په 

انتقالوي اوغواړي، چې خپل راز، غوښتنې، اوپټ احساسات خپل ملګري رسه رشي  

كړي، په دې هكله له هغه څخه مشدورې غواړي، د مشكل د حل الرې ورته په ګوته 

نتقال كړي، د موضددوع كړي، همدارنګه هغه څه چې له ده رسه دي، بل انسددان ته ا

په هكله دهغه نظر وپوښتى، د هغه مشورو ته غوږ ونييس او په ډېر تدبري رسه خپل 

پري ر توېهد  الس ته راوړي، ځكه چې  د يو فكر او ډيرو فكرونو او نظرونو تر منځ ډ

 (.02: 1وي. )
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د انسداين نړۍ الرښدود حرضت محمد صَل الله عليه وسلم په خپل ژوند كې زياتره 

ي دي ايل او له اصددحابو رسه د افكارو، نظريو او مشددورو په كولو رسه تررسه كړ مسدد

 )َو َشاِورَهٌم ِا االمِر( تابعداري كړې ده. ج دي او په دې هكله يې هر وخت د الله

په اوسنۍ عرصي نړۍ كې وګورئ، ټول هېوادونه، د مختلفو مشكالتو د حل لپاره يا 

لو لپاره بالكونه جوړوي، په مختلفو ځايونو كې د نوي كدارونو دپالنونو د رسته رسدددو 

مختلف النوعه مرصفونه كوي، شپې ورځې اومياشتې تېروي، د خپلو پالنونو دعميل 

كولو لپداره له ډيرو مشدددورو، دافكارو او نظرياتو له تبادلې څخه وروسدددته د پالن د 

نونه په پال  تصميم نييس او عمالً په كار رشوع كوي، نو ځكه خو يې عميل كولو لپاره

نۍ رسه عميل كيږي او د نړۍ په ټولو كونجونو كې د خپلو ګټو دسددداتلو لپاره ااسددد

مشداورين ټا،، د راز د رشي  كولو لپاره له ارتباطي عرصدي وسايلو كار اخيل او په 

په وسددديله رسته  اړیکوو كې تفاهم ته رسه رسددديږي، چې دا مهم كار هم د څودقیق

 (.07: 71امكان نه لري ) پرته هيڅ اړیکورسيږي او له 

 :د اطالعاتو او معلوماتو تبادله
انسدددان له ماشدددومتوب  نه تر مرګه پورې  د خپلو غوښدددتنو دپوره کولو لپاره  هڅې  

کوي تددل پدده دې بوخددت وي چې  څده الس تدده راوړي ، لدده  خپددل چدداپريیددال  څخدده 

، دې لټه كې وي په دمعلومداتو  د راټولو او الس تده راوړلو  لبداره هم زیدار بدايس تل 

چې د ځان د پوهې لپاره نوي شددديان زده كړي، نورو ته يې وښددديي او همدا رنګه د 

مختلفو پروګرامونو د رسته رسددولو او د معلوماتو د راغونډولو لپاره له نورو انسددانانو 

رسه راز رشي  كړي، چې ي خپله پوهه يې زياته يش او هم د بل چا د پوهې سدددبب 

ې د  لرغونې زمانې دا نسانانو له کړنو  خربیږو  د هغو همدغه سدبب دی چ وګرځي

نیک کارونه سدددتایو  او له بدو يې نفرت لرو  او د ښدددو کارونو دتر السددده کولو لپاره  

 . دپوهې الر خپلوو 
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د انسداين نړۍ سرت الرښود حرضت محمدصَل الله عليه وسلم څه ښه فرمايي: علم 

 .دا رنګه فرمايي زده كړئ له زانګو نه تر ګوره پورې( اوهم

د محمدصددَل  ج )ورسددوئ زما څخه كه چېرې  يو ايت هم وي( او همدا رنګه خداى

الله عليه وسلم امت ته فرمايي: )تاسو له خلكو )نورو امتونو څخه( د ال ښو امتونو په 

حيث غوره شوي ياست، چې خلكو ته په نېكو كارونو امر وكړى او له بدو كارونو يې 

 امر كوي چې  ج منع كړى. او هم الله

ونَ ) لَ  واْ أَْهَل ا ذِّكِْر إِن ك  ت ْم الَ تَْللَم  ( ژباړه:پوښدددتنه وكړئ د علم له خاوندانو َفاسددْ

 ته نه پوهېږئ(. څخه كه چېرې

فلهذا نو ويَل شدو چې د اسدالمي ټولنې اوسېدونيك مامور دي، چې  خپله هم پوهه 

زده كړي او بيا يې نورو ته وښددديي، چې د نورو انسدددانانو دخري او ښدددېګڼې سدددبب 

 وګرځي.

تر منځ مختلف النوع معلومات او نو همدغه زده كړه او ښددوونه ده چې دانسددانانو 

و له بل که انسانان ی تجربې تبادله كوي، چې دا هم دارتباط په وسيله  رسته رسيږي

 .رسه اړیکې ونه لري نو دژوند دا څپانده اراده به د تل لپاره  والړه وه 

 Exchange of) د تجتبو اومشكككككابككدو تبككادلككه  

Experience and Observation) 
( توامختلفو تجربو څخه تركيب شددوى، كه چېرې د اړيكو )ارتباط د  انسددان ژوند له

سدلسله نه واى، نو د يو نسل د تجربو انتقال بل نسل ته ناممكن دى، موږ د ورځني 

لوو. يو بل ته انتقا او مشددداهدې  د ارتباط په وسددديله ژوندد مختلفې تجربې، كتنې 

دا راز د ژوند مهم وګورئ د نړۍ مهم سددداينيسددد او نوي تكنالوژييك معلومات، هم

هم ډېر په ابتدايي حالت كې وو وسددايل له نن څخه څو سددوه كاله مخكې نه وو كه 

ورو،  ، چېېوو، نو ددغو اخرتاعداتو مداهرينو خپلې تجربې نورو ملګرو تده انتقال كړ 

ه پمخکې فسدددبوک منځ ته راغی او  دوه لسدددیزې له نن څخه  ورو يې پرمختګ وكړ
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میلونه  څو ي چې یوازې په افغانسددتان کې يې کارو   انسددانان نړۍ کې په بیلونو نو 

چې ټوله نړۍ يې  هو چې دا دیو امریکایی محصدددل دزیار هڅه  ترې ګټه اخيل خلک 

، سدددړی کولی يش و نړۍ لهر ګوډ څخدده چې زړه يې وغواړي او  ه رسه مخددا مخ کړ 

کي د ړونه فسددبوک کود هغ  کوم تخنیکي مامنعت هم  نه وي اړیکې نیولی يس ، دا 

ونو تجربو زحمت هغه  د هڅو بایله ده  چې له کبله یی ټول نړیوال رسه  اشنا کړل دا 

خپل  هوسیلاو كوښدښدونو نتيجه ده ، چې موږ په څو ثانيو كې د ارتباطي وسدايلو په 

مشكالت حل كوىل شو، چې همدغه كار هم د ارتباط په وسيله رسه رسته رسيږي او 

 نه لري. پرته له ارتباط هيڅ امكان 

اوسدددني عادي ژوند كې كه وړوا ماشدددوم د اور يا اوبو خوا ته ځي د سدددوځېدو او 

ډوبېدو خطر يې وي، نو موږ هغه دغږ يا ځانګړې اشارې په وسيله منع كوو، چې ونه 

سوزي يا ډوب نه يش. دغه ساده او بسيط كار ته كه ځري شو، بيا هم ادعا كوو، چې 

 (3، 0: 72ته د ارتباط په وسيله ممكن دى. ) د تجربو او مشاهدو انتقال نورو

 تت منځ د پيوسككككووي وسككككيله د انسااااااانانو اړیکې 
(Communication link of Human Beings) 

، چې اړيكې د انسدددان لپاره ګټور،اطالعات، معلومات يا پيغامونه له يو ځاى هڅرنګد

اتو او روابط، معلومڅخه بل ځاى ته انتقالوي يا د مختلفو قومونو تر منځ تعلقات او 

اطالعاتو تبادل، له يوې سديمې څخه بلې سديمې ته يا له يو نسل څخه بل نسل ته د 

دودونو انتقدالول، دعلمونو لېږدول، چې دغه عمل په خپله او په انسددداين ټولنه كې 

 (02: 1مهم رول ادا كوي. )

له راځي، ك يا په بل عبارت: انسدداين رابطې او راشدده درشدده د ارتباط له الرې منځ ته

چې له چا رسه مخامخ كېږو له هغه رسه سددالم كالم هم د  ارتباط بركت دى، همدا 

رنګده كه د انټرنيټ له الرې چا رسه تحريري رابطه وكړو هغه هم ارتباط او ارتباطي 

وسايلو بركت دى، چې وكوالى شو خپل افكار ، رازونه، نظريات او معلومات له خپلو 
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رشي  كړو، د هغوى له حاله خرب شو، د خپل ژونداو حاالتو  هم نوعو )انسدانانو( رسه

په اړوند معلوما وركړو، چې دا ټول كارونه د ارتباط په وسدديله رسته رسدديږي، نو بناً 

 .(37: 79ده. )ه وسیلادعا كوىل شو چې: ارتباط په انساين ژوند كې يوه بهرته او مهمه 

 World as Global) نړۍ د يو كلي پككه نككككككاي

Village) 
د نويو عرصددي تكنالوژييك وسددايلو په وسدديله ټوله نړۍ د يو ورغوي په شددان راټوله 

شددوې ده، انسددان كوىل يش د څو ثانيو په موده كې د نړۍ له ګوټ، ګوټ څخه په 

خپددل نظر  زړه پورې معلومددات او اطالعددات راټول او نورو خلكو تدده انتقددال كړي 

ايل او انټرنيټ په وسددديله په څو . دمبدمختلفو مسدددایلو په اړه وررسه رشیک کړي 

ثانيو كې خپل پيغامونه، معلومات او تصدددويرونه د خپلې خوښدددې ځاى ته ولېږي، د 

 هنورو تنړۍ لده هر ګوټ د نېدټ پده وسددديلده خپل پيغام، نظريات، عقايد او افكار 

د هېوادونو د نجونو او هلكددانو تر  انتقددال كړي. دا ال پريږده چې د نړۍ د مختلفو

نه وشول، چې دا كار څو كاله مخكې ناممكن، مګر نن ممكن دى، چې دا او و منځ ود

دې ته ورته مسايل ټول د ارتباط په وسيله رسته رسيږي. نو بناً ويَل شو چې عرصي 

نړيوال كيل په شان ده، هر څو  كوىل يش خپل  وسايلو له بركته نړۍ د يو  ارتباطي 

 که چیرې اړیکې او رسه رشي  كړي لو افكدار او معلومدات پده څو ثانيو كې له نړيوا

اوسددني عرصددي وسددایل نه وي نړیوال په به  د لرغونې زمانې په شددان بې اړیکو او له 

 .مختلفو کړاوونورسه به مخ وي

 & Internal) داخكككلكككي او خكككار كككي روابككك     

External Contacts:) 
انسددان يو اجتامعي مخلوق پيدا كړى، نو انسددان د خپلو اړيكو   ج څرنګه چې خداى

ولو لپاره تل كوشددش كړى او خپل روابط يې قايم كړي دي. د خپلو روابطو د ټینګد پ

قايم او دايم سدداتلو لپاره تل د خپلو هڅو او كوشددشددونو په نتيجه كې توانېدىل، چې 
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او ارامه طريقه خپل روابط داسې  اخرتاعات منځ ته راوړي، چې وكوىل يش په اسانه 

 وساتَل يش. 

دا دى نن انسددان په ډېرې خوښددۍ رسه كوىل يش خپل نظريات، افكار، عقايد )ما   

ا الضدددمري( معلومدات لده خپلې ټولنې او د نړۍ پده ګوټ، ګوټ كې له نورو رسه 

رشي  كړي او له هغوى رسه همرازى يش، په مختلفو موضوعاتو كې وررسه همغږى 

رسه رشي  ړو او وګ سيايس ټولنو  له مختلفوتلفو پېښو په هكله غربګون د مخ يش يا

كړي، خپل اهدا  په مشدددرت  ډول الس ته راوړي، چې پورتني ټول كارونه د اړيكو 

ښې بیلګې يې مختلف نړیوال سازمانونه دي چې د نړۍ  په وسيله رسه رسته رسيږي

 همغږي کیږي په مشرتک ډولدمختلفو پېښدو ، خوځښتونو ، او تړونونو  په اړه رسه 

یو تصدددمیم نیيسددد چې دا کار هم د اړیکو له برکته کیږي که اړیکې نه وي نو هیڅ 

 .نشته 

 (:Study of Universeد كايناتو مطالعه )
 انانود انس ج مفرسين لييك چې: كله خداىد ځمکې په رس انسان یو عاقل ، متفکر 

چې  )السددت بربكم( )ايا زه سددتاسددو ارواوې پيدا كړې، نو يې ورڅخه پوښددتنه وكړه، 

 رب نه يم؟( )قالوا بَل( دوى وويل: هو ته زموږ رب يې.

وعدې او الهي عظمت له كبله كله چې انسدددان د خپل ځان او  ېد پورتده ذكرشدددو 

كايناتو په هكله له خپل ځان څخه وپوښدتي چې: دا اسدامن، ځمكه، ستوري، غرونه، 

نور  اومختلفې خوږې مېوې ذخريې، نباتات ملر، هوا، سددپوږمۍ، دريابونه، خزانې، 

 موجودات چا پيدا كړي؟ د څه لپاره يې پيدا كړي دي؟

 ولې يې پيدا كړي دي؟

دا ټولې هغه پوښدتنې دي چې انساين ذهن په تحر  راويل او باالخره دې ته متوجه 

كيږي، چې د كايناتو په هكله ژور فكر وكړي، د خپل ځان د سدددهولت لپاره وسدددايل 

. ناتو په هكله معلومات راټول كړيیكړي، تجسس او پلتنه پيل كړي، چې د كابرابر 
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رسدددول الله صدددَل الله عليه وسدددلم په دې هكله فرمايي چې: )تفكرو ا اال  لله وال 

نه ،  فكر وكړئ تفكرو ا ذات اللده(  يعنې تداسدددو د اللده تعداىل د كايناتو په هكله

كې انسددان د ځمكې رس ګام په ګام  د ذات په هكله. نو دا دى نننۍ نړۍ دالله

وكوت، خپل اهدا  يې الس ته راوړل اوس يې د فضا  د تسخريولو او لټولو كار پيل 

ندداتو د لټولو، كتلو او یپوښدددتنو علددت دى، چې دالهي كددا وكړى دى، چې د همدددغ

او تر قيددامتدده بدده د ځمكې خزانې لټوي. الهي  يپدده هكلدده پدده لټدده كې د ومعلومددات

رته له ي او پږرسته رسددي وسددیلهپه  اړیکوچې پورته ټول كارونه به د نات وګورئ یكا

 هيڅ امكان نه لري.  اړیکو

 (Social Developmentټولنيز پتمخوګ )
د ځمكې پر رسمختلف قومونده اوسددديږي هر قوم او ټولنده ځان، ځان ته دودونه او 

كې په رس عنعنات لري هر هېواد ځان ته قوانني او اصول لري، ددې لپاره چې د ځم

ټول انسدددانان په ارام او هوسدددا توګه ژوند وكړي، نو د هېوادونو مرشدددان )چاروا،( 

كوشش كوي، چې داسې اصول، قواعد او منظم نظام جوړ كړي، چې ټول انسانان په 

نه رسوي، يو بل ته د خري سبب ر و اسدانۍ او سهولت رسه ژوند وكړي، يو بل ته رض 

وګرځي، په پايله كې ټولنيز پرمختګ په منظمه توګه رامنځته يش او انساين ټولنه د 

 (.03: 5كړي. )و ارامۍ احساس 

پريوان ژوند كوي، چې يو له بل رسه  مذهبونو  همدا رنګه د ځمكې په رس د مختلفو 

سدددايت، ارتودوكس او نور. ډېر توپريونده لري. لكه هندوييزم، بوداييزم، اسدددالم، ع

لرې  عقيدويمختلفو له دغو   له کبلهدهېوادونو د مرشانو، د ملتونو د تګ او راتګ 

وايل رسه بيا هم انسددانان يو له بل رسه رابطې لري، تجارت او صددنعت لپاره يو ځاى 

كدار كوي. لده دې ټولو پولو تېريږي د انسددداين چوكاټ په داخل كې د ارتباطاتو له 

ولنې د سدددهولدت او اجتامعي ګټو لپداره يو ځداى كار كوي، چې دا هم د بركتده د ټ

روابطو په  وسددديله رسه كيږي. دا دى نړۍ د نړيوال كېدو په لوري روانه ده، غريب 
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نظدام غواړي چې د نړۍ  لرې، لرې پراته هېوادونه رسه نږدې كړي، څو وكوىل يش 

ه راوړي چې دا هر څه د ( نړيوال كېددنه منځ تGlobalizationپده عدامده توګده يو )

 .ړۍخو ګټې به يې د غربیانو وي نه د بیرته پاتې ن ارتباطاتو په وسيله رسته رسيږي

همددا رنګده د نړۍ په كچه مختلفې تجربې په يو كس پورې نه پاتې كيږي، بلكې د 

ډلده ييزو رسدددنيو لدده بركتده دده لدده نويو تجربو څخده پده څو دقيقو كې ټولده نړۍ 

ش كوي، چې ددغو تجربو خري ټولې انساين ټولنې ته ورسوي. خربيږي ساينس كوش

(71 :03.) 

 (Instant reactionفوري غبتګوي )
بهرت مخلوق تل په دې هڅه كې وي چې خپل افكار، نظريات، علم،  ج د لوى خداى

دوى د افكددارو، نظريدداتو، علم  تجربې معلومددات او اطالعددات نورو تدده ورسدددوي. د 

عاتو اخېسددتونى فوراً مثبت يا منفي غربګون ښدديي، يعنې تجربې، معلومات او اطال 

    دده پيغام يا مني او يا يې ردوي، چې دغه پيغام منل او يا ردول د مقابل شدخص په 

افكارو كې تغيري او بدلون راويل، چې دا عمل )د پيغام منل يا ردول( په انساين ټولنو 

اميږي، مثبت او كله مرض مت كې د مختلفو تغيرياتو سبب ګرځي، چې كله ټولنې ته

افكدار راويښدددوي پده نړۍ او هېوادونو كې د لويو، لويو تغرياتو او  انقالبونو سدددبب 

ګرځي، نو ويَل شدددو ، چې كله، كله غربګونونه د مختلفو پرمختګونو سدددبب ګرځي، 

 (.03: 1چې دا هم د ارتباط پو په زړه پورې ارزښت دى. )

 Commnication as aارتكبككاط د يكو علم پككه توګككه )     

Science) 
څرنګه چې په ننۍ متمدنه نړۍ كې ارتباط د يو مهم مسل  حيثيت غوره كړى، د   

نړۍ پده مختلفو هېوادونو كې  دارتبداطاتو څانګې موجودې دي، د انسددداين ژوند د 

بهبود په مختلفو څانګو )سيايس، ساينيس، اجتامعي، اقتصادي، كلتوري او زراعتي( 

او دغده څېړين د نړۍ له مختلفو ملتونو، حكومتونو رسه  كې تحقيق او څېړنې كوي
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رشيكوي او په مشدددرت  ډول د مختلفو مشدددكالتو د حل الرې لټوي، چې د نړۍ په 

كچه په اسدددانۍ رسه وكوىل يش، دمختلفو مشدددكالتو مخه ونييسددد او د نړۍ د هر 

 ګوټ  انسان له رشه خالص كړي. 

د ټولې غريب نړۍ انسدددانددان د يو دا دى نن يې موږ د رس پدده سدددرتګو ګورو، چې   

مشدددرت  هدد  لپداره كدار كوي او زموږ پده كليو او كورونو كې خپل هد  الس ته 

 راوړي، نو ځكه ويَل شو، چې ارتباط نن ورځ د  يو اسايس علم او پوهې حيثيت لري.

 د ارتباط عناصت:
دا هم څرنګه چې انسدان د خپل ژوند د پايښدت لپاره هوا او اوبو ته رضورت لري، نو

رنګده اړيكو تده هم رضورت لري او بې لده اړيكو منظم ژوندد هيڅ امكدان نه لري، نو 

ارتباط پرته ژوند له  ويَل شدددو، چې تر څو دا نړۍ وي نو ارتباط به هم دوام لري او 

 ناممكن دى.

داړیکو پوهانو  د انسدددانانو تر منځ د ښددده او اسدددانه پوهاوي لپاره  داړیکو ماډلونه 

یو له بل رسه  په اسددانه وکولی يش اړیکې ولري ، د ال ښدده پوهېدو   اخرتاع کړي څو

 لپاره ماډل پيژنو چې څه ته وايی .

Model 

 ماډل څه شی دی  ؟ او د اړیکو پوهان  يې څنګه را پېژين؟

ماډل   د دې عرصددد اړینه موضدددوع ده ، ځکه  د هر کار له پیل څخه وړاندې ماډل 

ي الرښوونې په توګه مخې ته ایښودل کیږي او د جوړیږی او  بیا وروسته  ماډل د یو 

 هغه له مخې  د موضوع څېړل پیلیږی .

همداراز ماډل نه یواځي په رسددنیو ) ارتباطي وسددایلو ( کې  مهم دی بلکې د ژوند په 

 ټولو برخو کې د ډیر ارزښت درلودونکی ده .

پده ورځني ژوندد کې مونږ ټول مداډل کداروو، د طبعی علومو پوهدان حسدددايب ماډل 

کاروي ، همدا راز ماډل یوه سددنتي کلمه ده چې په اوریدلو رسه یی زمونږ ذهن کې  
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بيالبیل انځورونه  او تصدددورات  را پیدا کیږی  لکه  د کور ماډل ، د فیشدددن ماډل ، 

 ... ډیزاین او داسی نور

 :ماډل 

په ذهن کې يې  ماډل اصدال د انسدان هغه فکري پالن دی چې د کار له کولو مخکې 

 اورسته  رسولو  کې اسانتیا راولی . تشکیلیږي  د کار په  کولو 

 محمي افتخار وایی :

 (۰۱۵:۳د انسان په ذهن کې د عمل وړ خیال له ماډل  څخه  استازیتوب  کوي . )

 د هغه خاکې جوړولو ته ماډل ویل کیږي )  جوړښدددت ( وړاندې  چمتو د یو يش لده 

 .)نیازی(

ماډل د یو يش په هکله یو ذهني یا خیالی انځور ده چې له اجرا وړاندې د انسان په 

 .نیازی( )  ذهن کې جوړیږی

 دماډل موخې :

شددو چې  ې او مطرح لومړی ځل ددې لپاره وړاندد میالدي کال کې ماډل   ۳۹۵۲په 

د انسددانانو ترمنځ  اړیکې په  اسددانه ډول ټینګې يش. اوپوهانو   الندې اهدا   ورته 

 . وټاکل

 په  نوې بڼه به  نظریات مطالعه کوي 

 نوي نوښتي افکار ، به تشویق اوځلوي  . 

 څېړونکو رسه  به د څېړنیزو اصطالحاتو په پوهېدو کې مرسته کوي . 

 مبهم ټکی او واقعیتونه  روښانوي .ماډل  به د یو يش ټول ګونګ ،   

څوک چې یو مکمددل مدداډل جوړوي، د هغدده  مربوط ټول عنددارص ،  او د  

عندارصو  ترمنځ  اړیکی پیغدام او د هغده معنی او د پیغام د غربګون  په هکله  

به مهم معلومات ترشددیح کوي  ، که دا کار ونه کړي نو ماډل يې ضددعیف او د 

 (۳۲۵:۱بیا کتنې وړ دی. )
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بدایدد  کوم ډول   ل  تدل دا څرګنددوي  چې د ارتبداطي  عمدل د برقرارولو لپداره مداډ 

ځانګړي رشایط  وضعه يش څو د محیطي رشایطو په رڼا کې  شته ټول مشکالت حل 

 يش.

همدارنګه ماډل د اصدددطالحاتو په پوهاوي کې له زده کونکو رسه مرسدددته 

 کوي.

چې ماډل لو په وضددداحت کې مرسدددته کوي. ځکه یمسدددا ځینومداډل د 

 .يمعلومات او مطالب په ساده بڼه بيانو 

طرز رسه مطالعه  يد ماډل يوه موخه دا ده چې اشيا او نظريات په  يو نو 

 کوي.

د منونې په ډول څو ماډلونه تر مطالعې الندې نیسو او ځینې ځانګړتیاوې 

 او نیمګړتیاوې يې په نښه کوو.

Laswell Formula 

کله   ، ولې ياړیکې د وسایلو او اړتیاوو له مخې یو ډول و د انسانانو تر منځ  لرغونې 

چې د انسدانو تر منځ جګړې او النجې منځ ته راغلې نو اړیکو ال  ارزښت  پيدا کړ او  

 بڼه  يې  غوره  کړه .  ځانګړې

ه يو نوي رنګ رسه راښددکاره شوې، ځکه پله دوميې نړيوالې جګړې وروسدته )اړیکې( 

ځ لوی کش مکش روان وو هر چددا غوښدددتددل چې لدده نویو چې د لویو ځواکونو تر من

الدي کال کې یم۳۹۲۳سدددیايس دوسدددتانو رسه ښدددې اړیکې ولري، له همدې کبله په 

)لېزوېل (چې د امریکې يوه ماهره سيايس څېره وه او د اړیکو د ټینګولو په برخه کې 

ل يې جدایزه هم اخسدددتې وه، د اړیکوپده هکلده يو مداډل وړاندي کړ. نوموړي په خپ
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ماډل کې بعيضد عنارص ډیر با ارزښدته وبلل ، د هغو عنارصو په بڼه يې څو پوښتنې 

 (۰۲۲:۳په نښه کړې چې د انځور په شکل يې په الندې ډول  وړاندې کړ)

 

 
Major Characteristics 

 : ( source-Communication )رسچينه

 لومړی غواړو پوه شو چې رسچېنه څه شی ده؟
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چې خربې کوي  ، اداره یا... کوم کسشدددخص ، اداره یدا ارګان رسچینې دي، 

که با با وره نه وي خربې)پیغام( يې ، وي  ،او صددادقبايد ،با باوره  او ریښددتنی 

مقابل طر  نه يش له اغیز الندې راوستلی ، او کله چې خربې  څه ګټه نه لري

ک ځان ته را نژدې کلامتو څخه کار واخلی چې خل کوي  له داسدددې اصدددولو او

ن امنوا یاایهالدی: فرمايي  خپلو بنده ګانو ته  الله .کړی او تل رښددتیني اوسددی 

ای هغده کسدددانو چې ایامن مو راوړی له خدایه و  وقولوقوالسددددیددا. اتقواللده

 .ویریږی او حق ووایاست 

 . او د اسدالم سرت پيغمرب محمد ص فرمايي چې : وقولوالحق ولو علی انفسکم 

تاسددو حق ووایاسددت اګر که په خپل ځان مو هم وي ، له دې څخه موخه داده 

وایاست رښتیا و رسیږي تاسو باید هم زیان ه په رښتیا ویلو کې مو ځان ته چې ک

کاله مخکې د اسدددالم مبارک دین کې د صدددداقت او  ۳۲۲۲، نو چې له نن څخه 

ې ال څخه مخکو ي لیکاسالم امر چې له پورتن رښتیا ویلوامر شوی ی نو  موږ  د

 ومنو . رضور يې باید نی دی  یراغلی ثابت  او رښت

 ( Massage )  :پیغام

ګورو چې خربه څه ده او  ويناوال په کوم دمنبع خرب ه اورو  او  پیغام کې مونږ 

کوم ځانګړي هد  له ځان رسه  ،رسدددوي  ټولنې ډول او طریقده خپل پیغام تر 

ولې د پيغدام پده لیږلو ، ویلو ، او وړانددې کولو کې  مهمه خربه   لري  کده نده 

نه  زاولن  بې خونده  او وي  پيغام  باید  واضدددح ، روښدددانه او معلوم داده چې 

 ځکه چې  غیر موثره وینا هیڅ ځای نه نیيس  . غیر موثر  

 لوی خدای  ج په قران کې  خپل استازي حرضت محمد ص ته فر مايي : 

ځای  ل. بدوی ته نیکې  او خوږې خربې کوه .انفسددهم قوال بلیغا  وقل لهم فی

 کې  فرمايي 

 دوی ته په روښانه ډول خربې کوه   ،  ؟.وقل لهم فی انفسهم قوال معروفا 
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له پورت الهی ایتونو څخه معلومیږي چې د انسدانانو تر منځ خربې باید واضح 

وي څو زموږ موخه مقابل  ، روښدا نه ، له ابهام او شدک پرته شامرلې او معلومې

 سړي ، ډلې ، ټولنې یا هد  وړ خلک سم  معلومات  تر السه کړي .

افکار دي چې د الفاظو ، يا   په ذهن کې هغه  ماخذ  د  لده پيغام څخه موخه 

پده بڼده د ده له  ذهن څخه خارج او هد  وړ خلکو یا ټولنې ته  د  ونو تصدددوير 

 يوې  وسېلې  پرمټ   رسيږي.

ډول خپدل افکار  د قلم پر مټ د کاغذ پر مخ ليکي، يا هم د هوا د  د مثدال پده

غه دچې همڅپو پر مټ د غږ او تصدوير په بڼه خپل خيالونه  تر نورو ، رسددوي. 

 کيږي. بلل

 همدارنګه کوالی شو په الندي توګه يې لنډ واضح  کړو.

 ماخذ ،  منبع  افکار.

 چينل يا وسیله.

 .(مخاطبين )پيغام اخيسوونکي 
 Process of Effects Masد ارتبا د نامتو كتاب ليكوال )ولبرسددرشيم( په خپل اثر 

Communication  .كې پيغام داسې تعريفوي 

پيغام كه تحريري وي، شدددفاهي وي او يا د بدن د غړو د اشدددارو او يا نورو عالمو په 

 وسيله پيغام دى.

، عقايد او  تپده حقيقدت كې پيغدام هغده الفاظ، احسددداسدددات، معلومات، اطالعا

مفكورې دي، چې دوهم يا مقابل وګړي پرې پوه او پيغام لېږونيك ته ډاډ او اطمينان 

 (.04: 1حاصل يش. )
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ي اوغواړي چې مقابل شدددخص دده له پيغام څخه ږاو كله، چې څو  پيغام چاته لې

ژر متاثر يش، نو الزمي او رضوري ده، چې الندې مهم ټيك ټينګ په نظر كې ونييس، 

 بيړه او پرته له كوم تكليفه خپل هد  ته ورسيږي.چې په 

-  كومې ټولنې يدا وګړو تده چې پيغدام چمتو كوو، نو بدايد د هغې ټولنې )خلكو( د

 .علمي سويې او ژبې په اړوند پوره معلومات ولرو 

همدا رنګه د هغې ټولنې اسدددايس غوښدددتنې او رضوريات په جدي توګه په نظر كې 

مو په الر كې خنډونه پيدا نه يش او په اسددانۍ رسه خپله موخه الس ته  څوونيسددو، 

 راوړو.

 ددې ټولنې، چې موږ ورته پيغام چمتو كوو، بايد ديني عقيدوي، اسدداسددات او _

كلتوري  او سیايس مسايل بايد كل  په نظر كې ونيسو، ځكه چې ژورناليست چې په 

لنې ديني، عقيدوي، كلتوري، سيايس هره ټولنه كې ژوند او كار كوي بايد د هغې ټو 

او تداريخي مسدددايلو تده كلكده پداملرنه وكړي، چې په ريښدددتيني توګه ځان د ټولنې 

 لو په هكله حقايق ورته څرګند كړيمناينده وښيي او د ټولنې وګړي د مختلفو مساي

د نړۍ  دملتونو  تر منځ ډیری وخت مشکالت د کلتورونو  پر رس را منځ ته کیږي ، 

الستان مجبور دي چې د هر هېواد ، سیمې او ټولنې د ټولو  اړخو احرتام ولري او ژرن

 څو په رښتیني ډول د ټولنې د ضمیر دغږ باور وساتلی يش .

لوى خداى ج په قرآن كريم كې فرمايي چې: )تاسو هغو كسانو ته، چې پرته له خدايه 

 د بل څه عبادت كوي، سپكې سپورې مه وايئ( 

د پيغدام  منبع  یدا ماخذ پيغام لیږي باید  الندې ټکي په نظر   ولې بیداهم  چې کلده

 بايد داسې الر غوره كړي چې:کې  ونیيس 

-  په مربوطه ټولنه كې ټولو خلكو ته د منلو وړ وي او په مختلفو سدددختو رشايطو

 كې خل  ورته په درنه سرتګه وګوري، اعتامد او باور پرې وكړي.
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-  كوونى بايد داسې پيغام ټولنې ته ولېږي، چې د ټولنې همدا رنګه پيغام چمتو

د ما ا الضدددمري اواز اوچت كړي. د ټولنې د هيلو او غوښدددتنو د پوره كولو ځولۍ 

 ورډكه كړي.

-  او همددا رنګه پيغام چمتو كوونى مجبور دى، چې د ټولنې اقتصدددادي او ميل

 مسايل هم په نظر كې ونييس.

 م د پورته ذكر شويو نقاطو په نظر كې نيولو رسه چمتوكه چېرته پيغام لېږونى پيغا

او وړاندې كړي او د ټولنې له ديني، عقيدوي، ميل، كلتوري، سدديايس او اقتصددادي 

غوښدددتنو رسه همغږي وي، نو فوراً قبليږي، )منل كيږي( او كه چېرته د يوې مرجع 

په مقابل  ه يېپيغام ذكر شوي نقاط په نظر كې ونه نييس، نو يې پيغام رديږي، ټولن

كې پورته كيږي او په نتيجه كې د هېواد، نړۍ او سددديمې په كچه مختلف ټكرونه، 

تضدادونه، اختالفونه او كړكيچونه منځ راځي، چې دغه سيايس، فكري، عقيدوي، او 

اقتصددادي ټكرونه په لسددګونو كلونه نييسدد، د مختلف انقالبونو منځ ته راوړي او په 

 و او ميليونونو انسانانو وينې توييږي.دې الرو كې د زرګونو، لكون

 

 ( لييك:0221نديم الحسن )

په حقيقت كې پيغام د ارتباط د عمل يوه مركزي نقطه ده، چې په الفاظو، اشارو او 

او د طرفینو تر منځ  عالمو كې انسددددان تدده د جوړښددددت  او يددا بربددادۍ امر كوي

 .تشکیلیږي

ژۍ او پرمختګ پېړۍ ده. انسدددان يوويشدددتمده پېړۍ د اطالعداتو، معلوماتو، تكنالو

كړي. ددې تخنييك او ارتبداطي وسدددايلو )انټرنيټ(  ېټينګ  اړیکې  ېمجبور وي، چ

راديو، تلويزيون...( له كبله موږ د ارتباطي وسددايلو د معلوماتو اواطالعاتو رسددوونيك 

نه، بلكې ښدددكار شدددوي يو، نو له دې كبله بايد پيغام داسدددې چمتو كړى يش، چې 
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په وسدددیله يې باور الس ته  ه په زړه پورې وي، ارزښدددت او اهميت ولري انسدددانانو ت

 ته تيار يش.او غربګون  اخېستلو ،او په خپله د پيغام منلو راوړل يش 

 (Senderپيغام لېږونكى )
او يا تنظيم دى، هم وايي. دا هغده وګړي، ډله، اداره  Sourceدې منبع يداځداى تده 

 وي، نو له دې يا اداره  واحد شددخص  پيغام لېږونى يو  او یږدوي  چې پيغام جاري

، دا د اړيكو د عمل لومړنۍ وسیله يد ې ناممك ړیکېكبله له دې عنرص څخه پرته ا

يا منبع مختلفې او بې شددامره دي،  )ماخد( څرنګه چې د پيغام د لېږونكو )پايه( ده، 

 رنګ دي. اهمدا رنګه يې وسيلې هم مختلفې او رنګ

ید  ،با باوره  او ریښدددتنی وي که با ، با وره نه وي خربې)پیغام( يې رسچینده با

 څه ګټه نه لري.

 ( Channel )چينل: وسیله  یا 

تبلي   یا پيغام  درسدولو په عمل  کې تر ټولو خورا ارزښدت لرونکی عنرص اړیکو او د 

اړتيا  هد پیغام د ليږد وسديله بللی شو، د پیغام د ليږدولو لپاره د ليږد يوې وسېلې ت

ده چې د پیغدام ليږدونکي او د پیغددام اخيسدددتونکي تر منځ اړيکې ټینګې کړي، پدده 

کې وسدددېلې تدده چينددل ويددل کيږي،  چې پدده مرسدددتدده مونږ خپددل پیغددام تر  اړیکو

 يا وسيلې ته وايي، واسطې چېنل عموماً هغې ،  رسدوو )هد  وړ ټولنو(  مخاطبينونو 

پيغام رسدددوي، لكه راديو، تلويزيون، چې مطلوبه ځاى، اشدددخاصدددو يا هد  ته زموږ 

انټرنيدټ، مجلې، ورځپاڼې، جريدې، كتابونه، مبايل او د دوى نور ممد مواد )كوم  

چې تر ټولنې ، وګړو ، ډلو ..پورې زموږ غږ  نيك مواد لكده ټي،، سدددينام....(نوركوو 

 رسوي .

 Receiver   یا پیغام اخستونکي( ه موصول کنند)   مخاطبین

وپ ، ګر له مخاطبینو څخه زمونږ هد  د پیغام اخیستونکي دي، يعني هغه شخص 

يدا ډله چې له يوې رسچينې څخه هغوی ته د تبلي  په موخه يو پیغام لیږل  شدددوی 

کې لدده مخدداطبینو څخدده زمونږ موخدده لوسدددتونکي، ليدددونکي او ،  اړیکووي، پدده 
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م د ټولنې عام وګړي اوريددونکي دي ، کيددای يش زموږ مخداطدب فرد ،ډله اويا  ه

 .وي

 په بل عبارت :

منزل د  ( حارضين دي او Viewers( كتونيك )Audienceدلتده هدد  اورېددونيك )

دلته مقصددد او هد  هغه  ( لفظ هم ورته اسددتعاملوىل شددو.Destinationمقصددود )

ډله يا وګړي دي، چاته چې پيغام رسدديږي او هغه يې د پوهېدو، اورېدو  قوم، ملت،

او هم زموږ موخه چې د  كوي، چې پيغام الس ته راوړي هڅې او اخېسدددتلو يدا منلو 

 .مقابل په افکارو کې بدلون دی تر السه کړی يش 

 (Effect of Message( د پيغام اغېز )5)
پيغام اخيسددتونى تر خپل اغېز د پيغام اسددايس هد  او مقصددد همدغه دى، چې 

الندې راويل او خپل هد  )مطلوبه ټولنه( په نظرياتو، معلوماتو او افكارو كې تبدييل 

راويل. نو ځكه دهر پيغام په رسيدو رسه مطلوبه ټولنه يا وګړي د پيغام په  بدلون او 

غېز اعمل كوي )پيغام مني او يا غربګونن ښيي( چې منل يا ردول د پيغام  مقابل كې

)اثر( ښددديي، كه پيغام ومني اوعمل ته چمتو يش، نو زموږ د پيغام اثر يا اغېز مثبت دى او 

كده يې رد كړ، نو زموږ د پيغدام اغېز منفي دى، چې دا كار له ډېرو پلټنو، تحقيق او څېړنو 

وروسته اللس ته راځي، ډېر وخت ته رضورت لري، چې د ټولنې عامه افكار د پيغام د منلو 

چمتو او بيدا پيغدام ورتدده ولېږي، د يدادولو وړ ده، چې  د پيغدام د منلو لپداره د ټولنې لپداره 

كار دى، پوره مهارت، تجربې، پوهې او ډېرو مصارفو ته رضورت لري،  پېچلیچمتوكول ډېر 

بلکه نادر ې ځانګړې ډلې او حلک دي  ارګان يې نه يش تررسه كوىل او  ، اداره هر سړى چې

 . چې داسې کارونه تررسه کوي

Formula No. 2 
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و خماډل  د ژوند دمختلفو چارو لپاره په مختلفو طريقو او شددکلو رسه اسددتعاملیږي 

ي موضوعاتو د ساختامين جوړښت او د انساين اړیکو په عام ډول رسه ماډل د ارتباط

 یږي . کارول کلپاره ډیر 

 د بیالبیلو بڼو د ښکارولو د تحقیق په الره کې  له ماډلونو  )السويل (په خپله د اړیکو

 (۱۵۱:۰ه  کار اخستی دی  )څخ

له اصيل روح بیانوي له همدې کب اړیکوليزويل په خپل ماډل کې د     :   مثلت ټکي

. که څه هم دغه ماډل  ل کیږيپده برخده کې موثر ګڼ اړیکونن ورځ  دغده مداډل د 

 . دی مګر نن ورځ هم په پراخه کچه استعامليږي لرغونی

 م في ټکي:

وړاندي کړ د هغه اصددديل موخه په سددديايس تبلی  کې د کله چې ليزويل دغه ماډل 

ه يې ځکه موخ ، هغه اسددتعامل وو بند دغه ماډل په سدديايس تبلی  کې  ډیر ګټور ده

 دخلکو پوهول او متاثره کول دي .

پيغام ورکونکي  تل هڅه کوي تر څو د پیغام اخسددتونکي متاثرکړي نو ځکه  په دغه 

کيږي، حال دا چې په  عميل  ېوړاند هبڼ  اوترغیبي يمداډل کې ارتبداط په تشدددويق

او  د ژوند ډیری مسدددایل  له سدددیايس تبلیغاتو  توګه  په هر  ځای کې امکان نه لري

بیددل او ځددانګړی لوری لري ، هر ځددای  ددې مدداډل اسدددتعامل ممکن لدده کړاو رسه 

 .خو په سیايس  تبلیغاتو کې کره رول لوبوي  مخامخ يش

 يواځي د پيغام اغیز ذکر شوینشته او د غربګون عنرصد  بل داچې په دې ماډل کې 

څو چې په اړیکو کې غربګون نه وي موږ په خپل ښددده ،بد، موثر او غیر موثر کار نه 
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پوهیږو  ځکه د غربګون په وسدددیله موږ ژر خپله نیمګړتیا پيژندلی او اصدددالح کولی 

 .شو

ام د پیغ خو  انسدداين غوښددتنې په نظرکې نیول  شددوې دي ځینې  په دغه ماډل کې

کې نه دی  په پاماو چاپیریال ټولنیز ژوند  ، کلتوريورکونکی او پیغام اخيسددتونکي 

او په یو  مهمې برخې دي او ژوند دانسدداين ټولنې   ټولنيول شددوی، حال دا چې  دا 

ي ، سدیايس او اقتصادکلتوري  ټکرو یو المل همدا د ویشدتمه پیړۍ کې دهېوادونو 

اسدددرتاتیژیک ارزښدددت هغه څه دی چې د نړۍ د وګړو   دي ، د هیوادونومسدددایل 

 .دژوند مسیر ټاکي 

 : (Source Analysis)دمنبع تجزيه

د منبع په اړه مختلفو عاملانو ځانګړي نظریات ورکړي دي خو منبع اصدددال د اړیکو 

ې له ب چې ارتبداطي عمل یوې ارتباطي وسدددیلې  ته اړتيا لري،اسددداس بلدل کیږي او 

 وسیلې اړیکې ناممکنې دي 

کوي نو د ده خوله ،قلم ،او  ېکده کوم کس خربې  ، ليکدل او يا هم اشدددار  : مثدال 

 بې له وسیلو  اړیکې نیمګړې او ټکنۍ دي اشارې  د ده  ارتباطي وسیلې ګڼل کیږي 

که غواړو چې اړیکې ولرو د اغیز لپاره باید داسدې وسیله غوره کړو چې تر منزله مو 

 .وي ورس

 (Content Analysis) :جزیهموضوع تد 

ی تر د پیغام معن ټاکيل  الفاظ  ډول  څه  لپاره  پیغام  د  منبع  چې  دلته  دا څيړو 

  ، ټاکيل الفاظ زموږ موخه په غیږ کې را نغښتی يش که نه ؟او  ده  کومه حده موثره 

يش. د ټولنې ، د چاپريیال او حاالتو په نظر کې  یڅومره خلک  تر اغیزالندي راوستل

نیولو رسه باید موضددوع داسددې  تحلیل يش چې په اسدداين او خوشددحايل رسه پیغام 

څو هغه څه چې  الفاظ او کلامت باید تجزیه او وتلل يش خپدل هدد  ته ورسدددیږي

 .زموږ موخه الس ته رايش 
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  ( Media Analysis):  د رسنۍ څیړل

لپدداره مونږ يوې وسددديلې تدده اړتیددا لرو چې د پیغددام ليږدونکي او د پیغددام د لیږلو 

موږ ز  چې  په دې معنی رسدددنۍ ټاکنه  د کړي ،  ېټینګ ېر منځ  اړيکت اخسدددتونکو

ونه لري نو هسددې خواري ده او بې  يېاو که  دهد  وړ ټولنه ورته الس رسددی ولري

ز ایا خلک يې تر اغیاو که الس رسدددی ولري بیا باید دا و پوښدددتو چې   ګټې کار دی 

 .؟که نه يش الندې را وستي  

که چیرې موثره نه وي باید بله رسددنۍ وټاکو څو مو وخت ضددایع  او هد  وړ ټولنه  

 یا وګړي  له السه ور  نه  کړو .

 د مخاطبينو څيړل:
 ښتي چې! و له ځانه و پ باید  پیغام لیږونکی  کې  په ټینګولو  و ړیکا د

 اخستونکي رسېدلی ؟ لیږلی ، تر پیغام  مو پرې  پیغام  چې  هغه وسیله 

 ؟  یرسيديل وي اغيزې يې په څه ډول د که

 که منفي ؟دی  مثبت 

طالعې . د اغیز له می ه دالیلو يې پوه شددباید پ وي  یا منفي او که اغېزې ېې مثبت 

،  دی ی دا معلومیږي  چې پیغام مو تر کومه بريده موثر متام شدددو  څخه مونږ ته 

 ثر دی ؟ څنګه کولی شو نور هم وړاندې الړ شو ! ولې مو 

 (۳۳۳:۲د معلوماتو د لنډون لپاره الندې شکل وګوری )

 
Explanation 
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. ولې له چې که څه هم د لیزویل ماډل ډير موثر ده ، ځيني پوهدان پده دې آند دي 

،  له همدي  کبله  هغوی  د دغه فورمول د بډاینې یدهم  ډير ساده   موثریت رسه 

 لپاره بعيض مسائل ورزیات کړل .

د ليزويل  وړاندې شددوي ماډل کې   براډکز کې د عامه اړيکو يو عامل  ۳۹۵۳په کال 

 . ې کړ  ېزیات  ورنقطې  دوه 

 ؟یپه کوم وخت کې پيغام ليږل شو 

 ونکي موخه څه وه؟لیږ د پیغام 

 

 
 

 پیغام په  کوم وخت کې ليږل شوی دی؟

 مثال:

ښدونکي د ټاکل شوي وخت لپاره تدريس ته راځي ، د درس په په يو ټولګي کې چې  

رشوع کې ښونکي او زده کونکي دواړه  تازه وي   د وخت په تیريدو رسه دواړه خواوو 

کې  د سدتړيا احسداس را پیدا کيږي او تازه ګې  ورو ورو کميږي نو ويلی شو چې د 

مدغه مو ضدددوع په چې ه ښدددونکي د پیغام اغېز په دواړو حاالتو کې يو ډول نه دی

 . (۰۱۹:۳)پورتني مثال کې واضح شوې  

 what purpose  د پیغام لیږوونکي موخه څه ده؟
اداره ، ارګدان ، وګړی او یا ټولنه چې پيغام لیږي رضور موخه لري که هغه هر  هره 

بې موخې پيغام نشدددته د ژوند په ټولو عادي ، ټولنیز  هيڅ حالت کې  ډول وي ، په 

،سدددیدايس ، نظامي .... حاالتو کې پیغام با هدفه وي که هد  ونه لري نو دا عبث 
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ژوند دی او په مړه حسددابیږي که موږ په کور کې دیو ماشدددوم روزنې ته ګورو  هغه 

پالنه  هم زموږ د یوځانګړي هد  لپاره روزل کیږي چې موخه مو د ماشددوم سددامله

 .خره د کورنۍ رسلوینه ده او باال  اوروزنه ده 

 مثال:

يوه کورنۍ او والددین تدل  د خپل ماشدددوم په روزنه کې ډيره هڅه کوي غواړي چې 

مداشدددوم تده د ښدددونې او روزنې  ترڅنګ خپل کړه وړه  او کورين دودونه هم دايس 

ولنه کې د ځکه چې ماشدددوم په ټ، ورزده کړي چې  مداشدددوم تر اغېز الندي را ويل 

دینو  داخالقو بېلګده ده ، والدین غواړي چې اوالد یې په ټولنه کې رس لوړی او با لدوا

څو يې پایله ،اخالقده وي نو لده همددې کبلده  پیغدام بدایدد یو ځدانګړی هدد  ولري 

 يوګور 

موخه لري چې باید الس ته  بله له هر پیغام څخه  رسچینه ځانګړې کنو له  همدې 

 .يې راوړي 

چیرې الس تده را نه وړل يش نو پیغام  بالکل بې ګټې دی او پر مقابل لوري يې کده  

 هیڅ اغیز نه دی کړی.

 په بل عبارت  : انساين اړیکې بې موخې نه دي باید موخه الس ته رايش .

Shannon and Waveron’s Model 
  شیيك او وارن :وډ ایلوډ کال 

ي د ابتدايې ارتباط يې دوی  لده يوه مخابرايت شدددبکې رسه کار  کاوو  د لومړی ځل 

په   ۳۹۲۹ز کې منځ ته راوړ، او په کال  ۳۹۲۱مداډل لپاره  تر ټولو موثر ماډل په کال 

، د دوی  هڅه دا وه چې خپل کړی کار  حقیقي شدددکدل رسه ټولنې تده  وړانددې کړ

دی ، په الندې شکل کې د دغه ماډل هر ټولنې ته وښدی يي چې موږ دا چوپړ کړی 

 (۰۰:۵)کو څه روښانه شوي دي چې ستاسو د ال ښې پوهې لپاره يې وړاندې 
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 (Source)اطالعايت ماخذ: 

لومړنۍ  مرحله ، له  اړیکود  له ماخذ څخه مراد د معلوماتو د حاصلولو وسیله ده او

 .ذ خیره یا منبع هم بلل کیږي  وچې د معلوماتماخذ څخه پیليږي 

وايي، اشددداره کوي يا ليکل کوي په اړیکو  کې دې  ته   څوک څهد مثدال په ډول که 

 ماخذ  ويل کيږي.

 (Transmitter) مرسله:

په اول کې د منبع )ماخذ ( په ذهن کې پيغام  تل د يو خیايل  انځور )تصویر( په بڼه 

 نو پیغام منځته راځي  و شکل و نیيسيال او تصدوير دالفاظرسه وي کله چې دغه خ

معنی  په دې له خيال څخه د پيغام جوړيدلو مرحلې ته رمزکاري  يا ټرانسميټر وايي
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چې کلده لده ذهن څخه خربه دباندې د عمل لپاره را باسدددې غواړې چاته يې ولیږې 

 .همدغه عمل ته  لیږل وايی 

د پیغام د ليږد لپاره مونږوسددديلې ته اړتيا لرو چې د ماخذ او (Channel): وسدددیله 

منزل تر منځ د اړيکو درسدددولو  کدار ورکړي د اړیکو په اصدددطالح کې مونږ هر ډول 

چې په انساين اړیکو کې په څلور وسیلو اړیکې نیول کیږي چې وسيلې ته چينل وايو 

 .له ژبې ، اشارو عالمو ، څیرې او لیکلو څخه عبارت دي 

کو کې اړی ډله ییزو پده کلده چې د ډلده ییزو اړیکو لپداره پيغدام چمتو کوو نو بیدا  او

 په الندې ډول يې فقط نومونه لیکو . په دوو ډولونو  ويشل کيږي   ېوسیل

 لکه راډيو،ټلويزيون او انالین رسنۍ : وس لېبرقي  

 لکه اخبار او نور چاپي رسنۍ شامليږي :       چا ي وس لې

وسدديلو کې زمونږ پنځه ګونی حواس هم شددامليږي  يعني د پیغام ليدل ، د اړیکو په 

و زموږ له خ لوسددتل ، پيغام لیږل او د پیغام اوريدل ټول د اړیکو بيالبیال وسددیلې دي

 دې پنځه کونو حواسو څخه پرته نیمګړې دي .

 (Receiver)  یغام اخ نتونکي:  

پنځو حسدددونو څخه د يو حس په وسدددیله پیغام  لهکله چې مخاطب يا اخسدددتونکی 

حاصددلوي  نو ، نوموړی شددخص په خپل ذهن کې له خپلو تجربو رسه پیغام همغږی 

په دې معنی چې پيغام لومړی په انسدداين ذهن  کوي او بيا خپل غربګون ښددکاروي

 .کې تحلیل او تجزیه کیږي  چې د ټولو اړیکو اساس او مرکز ګڼل کیږي 

 تجربو رسه همغږيشددته او موجوده اخيسددتونکي په ذهن کې د   که چريته د پیغام

و وه يش اپولري نو په دغه صددورت کې نوموړی شددخص کوالی يش د پیغام په مانا 

که چريته پیغام د نوموړي شخص له تجربو رسه همغږي  ونه لري نو په دي صورت 

 .ي ويحتام منف او غربګون به يې راځي  پايت  څخه  کې د پیغام د مانا له  پوهيدلو 
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 (Destination) منزل، مقصد:

ډله چې د  دي، يعني دايس کس يا  يپیغدام اخيسدددتونک ،لده منزل څخده موخده     

هغوی لپاره ماخذ پیغام ایجادوي. د اړیکو په اصدددطالح کې لوسدددتونکي، کتونکي او 

 ګړيو يو کس، ډله، يا عام  ل کيږي. کيدای يش مخاطبني بلوريددونکي مخاطبني ا

 وي.

 (Massage) :پیغام

ر وييا د تصله پيغام څخه موخه د ماخذ په ذهن کې هغه خيالونه دي چې د الفاظو 

په بڼه د ماخذ له لوري وړاندي کيږي، او بیا د يوې وسېلې پر مټ تر نورو رسيږي. 

د مثدال په ډول خپل خيالونه د قلم پر مټ د کاغذ پر مخ ليکي، يا هم د هوا د څپو 

تصوير په بڼه خپل خيالونه تر نورو رسوي. دغه ته پیغام ويل کيږي. پر مټ د غږ او 

(۱۰:۵) 

 همدارنګه کوالی شو په الندي توګه هم ښکاره کړو.

 د ماخذ خيالونه.

 چينل يا درسولو وسیله.

 .(مخاطبني )د پيغام اخيستونکي 

 (Noise)شور: 

ه يو بل بري د ارتبداط په دغه عمل  کې د پورته ذکر شدددوي پنځو ترکيبي عنارصو رس

ويل  Noiseپه اصددطالح کې ورته شددور يا  ړیکو وړوکی عنرصدد هم اغیزه لري چې د ا

کيږي. په حقيقت ګې شددور هغه خارجي عواملو ته ويل کيږي چې د پیغام  صددحت 

 او ځینې وختونه حتی د ، سددیدوکې  خنډ ګرځير متاثر کوي او د صددحيح پیغام په 

دې مانا چې د شدددور له وجې  پیغام په پیغام د مطلب د بد ليدو سدددبب کيږی. په 

 صحيح توګه تر مخاطبينو نه رسيږي.
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په الر کې شور يوه سرته ننګونه شمريل دټینګولو   ړیکوا ود ښ په اساسددغه ماډل 

څخده چې پیغدام تر ټدداکيل منزلده پورې  ېشدددور کوالی يش وړاندددي لده د.  کيږي

 خنډونه ایجاد کړي، مختلفورسيږي 

 ل ټیليفون په واسطه خربي وکړي دیطرفه غواړي د مبا هچې دو  د مثال په توګه کله

و له بل توګه ي سمهپه  طرفینکرښې خرابوايل د شور باعث کيږي او نه پريږدي چې 

رسه اړيکده ټینګده کړي، همددارنګده کلده چې تدايس غواړئ له کوم کس رسه خربې 

ل ځای يې په ب وکړئ او نوموړی کس ستاسو خربو ته مترکز و نه لري او سوچ او فکر

 خنډ ده. ېکې وي او په خيالونو کې ډوب وي چې دا په خپله د پیغام پر وړاند

 ن مګرت اوې:

دغه ماډل د اړیکو په تيورۍ کې دا خربه د پام وړ ده چې که څه هم   : ۱

 ماډل چې هيڅ باید ووایو ته په پام رسه  ېي خو دکړ  ېاړخونه وړاند ينو 

 ېړي له همدپده مکملده توګه احاطه کنده يش کوالی چې ارتبداطي عمدل 

 کبله دغه ماډل هم د ارتباطي عمل يوه نا مکمله نقشه وړاندي کوي.

عمل په مکمله  د اړیکوهمدارنګه بايد په پام کې ولرو چې دغه ماډل : ۰  

ي، حال دا چې د پیغام يوه ښه ځانګړتیا دا ده چې ه کو توګه سداکن ښکار 

 .ويدوامدار  تل  جاري 

په دغه ماډل کې  يو مهم  ښدددی ييدغه ماډل د اړیکو يو طرفه عمل :  ۱

کله چې پيغام کې  اړخ چې غربګون يدا فيډبک دی نه ده شدددامل شدددوی

غربګون نه وي نو پوهه شه چې مو ږ خپلې نیمګړتیاوې نه شو درک کولی 

 .(۱۲۰:۲)په پایله کې پر مختګ هم نه شو کولی 
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Osgood and Schramm Model 

ی وو ولې کله چې نورو شو کېښودل د يس اې اوسدګاډ په واسطه بنسدټ  ونو ماډل د

پوهدانو د ده ماډل ته اصدددل بڼه ورکړه  او په یو رښدددتیني ماډل يې واړاوو نو  نو يې 

ز کې د ولرب رشیم له خوا وړاندي شدددو، د  ۳۹۵۲کال ارزښدددت پيدداکړ  دا کدار پده 

ماډل په ه چې نوموړی ددغرزښدددت پيدا کړ له ډير ا کبله رشددديم ماډل له دې ولب

او نوي بلونونه يې پکې راوسدددتل له دې  پخوانۍ څريه   بددله کړه اړیکوواسدددطده د 

و د اشخاصو د خپلمنځي اړيک چې د وګړو ماډل ده  (Lenear)بل ماډل د وروسته ، 

و موناځکه دا ماډل دوه  اړخیز اغیز  چې د پیغ په واضددح کولو کې ډير ارزښددت لري

ې منځ ته راځي  روښدانوي ، هغه اړخونه ، زاوې او اصول تر غور دتبادلې به وخت ک

ه وخت کې یو له بل رسه نژدې کوي  له دې الندې نیيسددد چې د تبادلې او انتقال پ

موضدددوع ته ډیره توجه نه نه وه کړې نو له همدې کبله دا مخکې نورو عاملانو دې 

عال هم چې ف پیغام په روښانه کولو کې  موثر وبلل شو ماډل  داړیکو په وخت کې د 

 ورتهپد نړۍ په مختلفو پوهنتونو کې له دې ماډل څخه پوره ګټه اخستل کیږي ، په 

 . شکل کې تاسو د دې ماډل  په اړه په غور فکر کولی شی 
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Major Characteristics 

 .ننګوي  عنارص د رشيم ماډل الندي 

 (Encoder): پیغام ورکونکی
 لچې په څه ډول رسه پیغام ليږ پده دې مداډل کې سدددړي ته دا معلومات نه کیږي 

ږلی شم خپل پيغام تر نورو ورسوم په بل عبارت د په دې معنی چې څنګه لیکيږي 

پيغام لیږلو وسدددیلې يې نه دي واضدددح کړې چې په کوم ځای کې څه ډول ، له کوم 

 ، فدداظ او کدلددامت وکددارووم لدوري زه خدپددل پدديدغددام تددر ندورو ورسدددوم کدوم الدد

پیغدام پده ځانګړو الفاظو  اوکلامتو کې ځاي پر ځاي کوي او هد  ،پیغدام ورکونکی 

کوم پیغام چې  ، البتده دې  خربې تده په پام رسه  ي، ،وړ خلکو تده  تده يې اسدددتوې

باید ټول رشایط يې وسنجول يش څو له کړاو او بې پایلې غربګون رسه  استول کيږي 

 .و  کله چې چمتويش باید له ځانه الندې پوښتنې وپوښتي چې !مخ نه يش  ا

 .؟ همدغه دي که نه،کلامت ، اوزمینه ، الفاظ  ،آيا د پیغام د ليږلو لپاره  مناسب 

 که پورته رشایط برابر نه وي نو رضوري ده چې الر بدله کړي .

 (Message): مپیغا

ان اوريدونکي ته وايي. هر پیغام د بیپیغام هغو خربو ته ويل کيږي  چې ويونکی يې 

 لري. اصول يلپاره يوه ځانګړ 

یا   ياوريدونک چې د پیغام  څوپیغام بايد د ساده او آسانې ژبې پر مټ وړاندي يش 

که پيغام داسددې وي چې مخاط ب  پرې پوهه نه يش  وي وړ   اېدمخاطب ته د پوه

 .نو زموږ ټولې هڅې له هیڅ رسه مساوي دي 

 (Decoder): اخسوونکي
 کس، ګروپ يا ډلې ته اخسدددتونکي وايي. د پیغام ورکونکي او ،  يد پیغام اوريدونک

ونکي تر منځ د ارتباطي مهارتونو همغږي د اړیکو په اسدددانتیا او موثريت کې اخسدددت
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څومره چې دوی رسه همغږي ، هم ژيب ، هم مسلکه او هم عمره  پوره  مرسدته کوي 

 .وي  وي ممکن اغیز يې یو پر بل ډیر

 (Interpreter)ژباړونکی: 

کننددده یددا يددا  پیغددام ورکونکی کوم پيغددام ليږدوي موصدددول  Encoderکلدده چې 

يې په خپله  ژبه په خپلو الفاظو کې په مناسبه بڼه ځانته آسانوي، په دې اخستونکی 

مانا چې دغه پیغام په آسدانو الفاظو کې ځای پر ځای کوي او وروسته هغه پيغام په 

او د پيغدام په تړاو خپل نظریات رسه  تده ليږي Encoderسددداده الفداظو کې بريتده 

کیږي او د موضوع پایله ښه الس ته تبادله کوي چې په پایله کې دواړه رسه همغږي 

 راځي .

 : (Feedback) غبتګوي

موثرې  اړیکې  هغده ارتبداطي عمدل دی  چې  د منبع او هد  تر منځ  ټینګیږي  او 

متقابل عمل ته يې  د غربګون عمل ويل کيږي په اړیکو کې غربګون يا جوايب پیغام  

، په بل عبارت د انساين ژوند ټول کړه ، وړه ، په غربکون پورې  ډير سدرت رول لوبوي

تړيل دي ، که غربکون نه وي ممکن تور سدددپني ، روا ناروا  خواږه اوترخه رسه توپري 

کله چې تاسددو  يو ملګري ته خط لیږی  او هغه  په ځواب مثال  .او بیل نه کړی شددو

 واب ته په حقيقت کېکې تاسددو ته ځوايب لیک در اسددتوي سددتاسددو د لیک دغه ځ

ې ، که په تلیفونکې له کورنۍ ، دوسددتانو ... خرب  غربګون يا جوايب پیغام ويل کيږي

 .کوی هغوی ځواب ورکوي په اصل کې د دوي ځواب غربګون دی 

 د دې ماډل ځانګړتیاوې :

 مثب اړخونه په الندي ډول دي.: ۳

 د رشيم دغه ماډل د ارتباط دوه طرفه عمل وړاندي کوي.

 طرفه اړيکې د دوو کسانو يا د يو کوچني ګروپ څخه تشکیل وي.دوه 
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په دوه طرفه اړیکو  کې  پیغام ورکونکی او پیغام اخيسددتونکی دايس دي 

 لکه  يو بل ته چې مخامخ وي او هغوی د یو بل  په  خربه  ځای پوهوي .

د رشيم په ماډل کې د غربګون عنرصهم شامل دی چې د هغه په واسطه 

 (۳۵:۱نتيجه په اسانۍ رسه  الس راځي.) د يوې مسئلې

 .د دغه ماډل ن مګړت اوي  ه النيي ډول دي: ۲

غدام ورکونکی اړ دی چې د پیغام ورکولو يا ليږلو څخه یدغده مداډل کې پ

 يو مناسب وخت او  ځای په نظر کې  ولري. ،وړاندي 

پده دغده ډول ، مداډل کې مخاطب نه يش کوالی چې د پیغام ورکونکي د 

چې لده  دې کبله  )تشدددخیص يي کړي( اغيزې وګورې  الدت او څريې حد
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ځکه څیره د انسدددان د  کيددای يش  اړیکې  غیر موثرې  یدا بې ګټې  يش

 .حاالتو څرګندونه کوي 

دواړه خواوې د يو  او بل  اړیکوکده چريتده د دوه اړخیزو اړیکو  پده بهیر کې د 

خربو  تده  پدام  ونه  کړي نو د اړیکو د غیر موثریت  زمینه  مسددداعدیږي چې  

 (۱۳۱:۱ ممکن پایله يې هیڅ يش .

 د لينيت او انټتيکټيو ماډل
Linear & interactive Model 

د نورو ماډلونو په نسدبت دا ماډل شدیان په اسانه ډول وړاندې کوي او سړی کولی 

 ژر د یوې موضوع تل ته ورسیږي ، ځکه هرڅه په وضاحت رسه بیانوي .يش ډیر 

 د ده په وینا :

 د هر ډول يش يدا خيدال ازسدددتدازيتوب کونکي يش تده منونده يدا مداډل ويل کيږي.

 نوموړی زیاتوي 

 د يوې پیښې يا يو يش په منظم ډول وړاندي کولو ته ماډل ويل کيږي.

 ي.و اسانه بڼه وړانډي کپه اړیکې  دايس ماډل یو  ماډل  دلیرن

دغه ډول ماډل د ارتباطي ماډل د ساتلو لپاره مهم  معلومات  برابروي ، په ارتباطي 

عمدل کې د پیښدددېدونکو خنډونو وضدددعيت وړاندي کوي، دغه ماډل اسددداسدددد د) 

Shanoon and Weaver’s)   د ماډل يوه بڼه ده کوم چې د پیغام، چينل او د پیغام

هغده څخده څه کمزوری دی نو ځکه د هغه ځای نه يش  ولې لده پده اړه خربې کوي

 .نیولی . دا يې هم  شکل 

Diagram of Linear Model of Communication 
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Qualities of Linear Model  

 (Linear Model)(۱۲۵:۱)ځانګړتیاوي په الندي ډول دي

د لينري مداډل يو ابتدايي ماډل دی چې د ارتباطي چارو  او په هغه پورې د تړاو   :۱

لرونکو برخو  د روښددانولو لپاره جوړ شددوی  چې  د اړیکو  د ټینګولو په وخت کې  يې 

 ګړتیاوې  لري .نیمروښانوي. ا و الندې  

 د لينري په ماډل کې د پیغام د  ردولو عنرص نشته . *

اړیکو حالت او پس منظر نه دی د لينري پده ماډل کې د  *

 واضح شوی .

د لينري مداډل  د  ډلده ییز اړیکو  لپداره نده شدددو کارولی   *

 حالت څخه نیمګړی دی .دې  یعنې  له 

 د لينري په ماډل کې د ارتباط عمل يو اړخيز ده. *

د لينري پدده مدداډل کې د مخدداطددب او پیغددام ورکونکي تر  *

مخاطب د وضدددعيت په اړه هم منځ واټن ډير زیات وي، نو بند د ماخذ او 

 معلومات نه کيږي.
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د لينري مداډل يو سددداده او بسدددیط  مدداډل دی، د اړیکو   *

 پیچلتيا نه يش روښانولی.

د لينري ماډل د ارتباط عمل په سددداکن ډول رسه ښدددکاره  *

 کوي.

 د لينري ماډل يو ترغيبي عمل دی. *

نو له موږ  دلرغو موږ مخکې ویيل وو چې د اړیکو په وسدددی بڼه : د  ی یر د ماډل بله

انسدانانو کړنې راتلونکي نسدل ته وړاندې کوو و د مرشدانوله تجربو څخه سامله ګټه 

اخلو دا ماډل هم د وروسدته کسدانو له خوا داسې پالل شوی چې د مرشانو کړنې يې 

 رسته رسولې دي .

Interactive Model 

 اينټرکټيو ماډل په اصل کې د لينري ماډل يو پر مختللی بڼه ده.

Qualities of Interactive Model 

د لينري د ماډل په دغه پرمختليل بڼه کې څه ښدددېګڼې او بد ګڼې شدددتون لري 

 چې په الندي توګه دي

پده دغده مداډل کې د ارتبداط عمدل پده دوه اړخيزه توګده  *

 کارول کيږي.

په دغه  ماډل کې د ځوايب غربګون عنرصددد هم شدددتون  *

 لري.

اده شکل رسه وړاندي دغه  ماډل  ارتباطي عمل په ډیر س *

 کوي.

 د دې ماډل دیاګرام یا شکل په الندې ډول دی

 د کانورګینس ماډل  :
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د اړیکو  د بيالبیلو مداډلونو لده وړو برخو څخده يو  مکمل ارتباطي  ماډل په مختلفو 

 ماډل په نوم convergenceبڼو جوړ شوی چې 

 ياديږي .

 : کانور جی س ماډل ځانګړتیاوي  ه النيې توګه دی

 په اړیکو پورې  د مربوطو ټولو شیانو بیانول. 

 اړیکې  یو پیچلی عمل  دی. 

 غربګون يې مسلسل دی. 

 د منبع او اخستونکي دواړو ) دوطرفه ( خواوو رضایت . 

 یو جامع )هر اړخیز( ماډل دی . 

 ارتباطي  پس منظر لري. 

 د ټولنې هره برخه پکې شامله ده . 

 . او اړتیاوی بیانویدغه ماډل د اړیکوبیالبیل حالتونه  

 د ماډلونو  ګټی او موخې
Objectives & Benefits of the Model 

لپاره منځ ته راوړي دي ، خو د پوره کولو  ارونه د رضورت د داړیکو عاملانو ډیری ک

ړې نیمګړتیاوې پيداکيې ځینو پوهانو د له منځه تلو  او د وخت له تیریو وروسدددته  

هغه نیمګړتیا  پوره کړې او یا يي هم  د ده الره علاموو  دي چې له ده  وروسته نورو 
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و نیمګړتیاوې ايش  بیدا يي هم کارونه  دسدددتایلو دي کیدی  ، ولې پرې ایښدددې ده 

خو تر هغه ځایه چې د ټولنې رضورت پرې رفعه کیږي  مختلفې ځدانګړتیاوې ولري 

ونزو يګړو او ستماډلونو په ښد هم  ا نو له همدې کبله مباید کار ترې واخستل يش ،

ته او له دې ورورس ده چې  مناسبه ګټه ترې پورته کړی هلنډ بحث کړی هیلباندې 

کوم به دې  وتونید چې په دې اړه  معلومات را ټول او ټولنې ته يې وړاندې کړي که 

دا به ال ښه يش ، موږ تر دې ځایه یو څه کر کړی دی هیله ده چې ستاسو مشکالت 

 .حل کړی يش 

 :ی او موخې  ه النيې توګه ديد ماډل ګټ

حقدایق او نظریات په اسدددانه بڼه  ،مداډلونده پیچلی واقعیتونده  

 واضح کوي .

، عنارص ، د هغوی تر منځ  اړیکی او د  يد ماډل توک،  یو ماډل  

 معنی  ترشیح کوي . پیغامم 

ماډل له محصددالنو  رسه د اصددطالحاتو په آسددانتیا  کې مرسددته  

 کوي .

ورکولو کې مرسته په  وضاحت د  ماډل دمختلفو شیانو په اړه   

کوي ، ځکدده چې مدداډل  دشدددیددانو اړوندد معلومدات پده اغېزمن ډول رسه 

 وړاندې کوي .

د یو ماډل موخه  او مقصددد  په نوې بڼه د نظریاتو مطالعه کول  

 دي .

او  اوس راځو د اړیکو د مداډلونو پده عندارصو غږیږو چې پوهدانو څه ډول ښدددود يل 

، د یادونې وړده چې د هر ماډل عامل په خپل وخت کې د رضورت ترشیح کړي دي 

په اسداس په زړه پورې کار کړی او د هغه نظر له ده وروسته نورو عاملانو څیړلی او 

 .یو څه زیاتونې يې په کې کړې دي 
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 A Dictionary ofد نددړۍ د ارتددبدداطدداتددو د عددلددم د مشددددهددورې ډكشددددرنۍ )

Communication and Media studies مدؤلدفدني هدر يو )Mr. Hill  اوMr. 

Watson ( 1: 1له نظره د ارتباط مهم عنارص عبارت دي له.) 

 Message    پيغام

 Source of sender   پيغام لېږونى

 Medium or Channel   د پيغام لېږلو وسيله

 Destinattion or Target or Receiver   پيغام اخېستونى

 Fed Back or effect   اثر د پيغام اغېز يا

 Denis Mcكتاب مؤلفني او د ارتباط ماهرين  Communication Modelsمګر د 

Qauil   هغده اوSeven Windahl  پده خپدل اثر كې د ارتباط عنارص په الندې توګه

 معريف كوي:

پيغام، پيغام لېږونى، د پيغام ليږلو وسددديله، )چينل( پيغام اخيسدددتونى، د پيغام 

 (72: 74اثر( او ټول هغه وسايل چې په هغه رسه د ارتباط عمل رسته رسيږي، )اغېز )

د اړيكو پده هكله له مختلفو تعريفونو ارزښدددت او معلوماتو څخه وروسدددته د ښددده 

( او وران ويور Claude Shannonوضاحت لپاره د ارتباطاتو د ماهرين  كالوډ شنن )

(Warren Weaver هدغدده عدمدومي مدداډل چې پدده )ال كې يې د كدد 7941The 

Mathematical Theory. 

Communication  يې لوسدددتددل ،هر ن الندددې خپور كړ، پدده دقددت او غور عنواتر

 محصل ته په کار دي  

او س  اړیکو پده مخ کې پر پرتو خندډونو کار کوو چې پوهه شدددو چې کوم اسدددايس 

 خنډونه د اړیکو په مخ کې  پراته دي .
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 (Communication Barriers) خنډونهاساسي  اړیکو د 
یو ویشددتمه پيړۍ د عرصددیت ، برمختګ ،تکنالوژي او سدداینس پيړۍ ده انسددانانو 

دژوند ټول سدددهولتونه دځان لپاره برابر کړي ، خو له دې اسدددانتیاوو رسه ،رسه ، تر 

منځ يې دومره کړاوونده زیدات شدددوي چې په ح کولو انسدددان نه بلکه یوازې خدای 

یوادونو دغریبو انسدانانو د اقتصاد غواوې را ولوشلې او ال رسدیږي ، ځکه ځواکمنو ه

، او د بیرته پاتې نړۍ تر منځ د جنګ جګړو او ورور وژنې اور تود لګیا دي لويش يې 

کړی نه پریږدي چې ارام ژوند ولري ، دسورې عراق، یمن ، افغانستان ، ایران ، لیبیا 

موږ په مختلفو نومونو پکې ، پداکسدددتدان ، او اوکراین جګړې هغده نداخوالې دي چې 

سوزیږو . رسه له دې ټولو مسایلو رسه بیاهم دانسان ژوند په اړیکو پورې تړلی او له 

دې پرته ژوند نیمګړی دی ، خو د اړیکو په ټینګولو کې هم داسدې کړاوونه شته چې 

 پوهانو يې د حل لپاره  الرې موندلې او موږيې باید تعقیب کړو . 

ص، ډله، اداره....( وغواړي چې خپل پيغام نورو ته ورسوي، كله چې يوه منبع )شدخ

حتامً له يوې وسديلې څخه كار اخيل، ځكه چې پرته له كومې وسديلې د پيغام رسول 

 ناممكن دي.

كله چې يو فكر، عقيده، نظريه، معلومات يا اطالعات نورو انسددانانو ته رسددوو، نو د 

لسدددل منځ ته راځي، چې د دوى ( تر منځ يو تRecieversرسچينې او اخېسدددتونيك )

دواړو معلومات افكار او عقايد رسه تبادله يش، نو د دوى تر منځ د افكارو، عقايدو، 

معلومداتو د تبدادلې لپداره يوې وسددديلې تده رضورت پيدداكيږي، چې بدايد كار ترې 

او تسلسل ټينګوي عبارت دى  اړیکېواخيل. هغه مهمې وسيلې چې د دوى تر منځ 

شددارو عالمو ، څريې او تحریر او همدارنګه د ډله ييزو  اړیکو  وسددایل له ژبې ، اله )

راديو، انټرنيټ، تلويزيون، مطبوعات او ددې وسدايلو كوم  كوونيك وسايل لكه لکه 

 .و څخه  ( او نور ......تيليفون، سينام
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موجود ،نو ارتباط له يو ځاى نه وي وسدددايل  اړیکو كه چېرې د انسدددانانو تر منځ د  

وسدددايل ولرو، نو بيا  ړیکوچې د ااو کله دى،  ناممكن  سدددحت او څخده بل ځاى ته 

رضوري دا ده چې پيغام ولېږل يش، بايد وپوښدددتل يش، چې ايا پيغام اخېسدددتونيك 

 اخېستى دى؟ پيغام كټ مټ

كړاو  نغښتي او اصيل هد  و او كه له  يې در  كړي دي چې په پيغام كېه هغه څ

 !.؟رسه مخامخ شوى دى

دا معلومه او ثابته خربه ده، چې انسدددان غواړي خپل پيغام كټ مټ بل انسدددان ته 

يددد، معلومدات او پوهده پدده اغواړي چې خپددل افكدار، نظريدات، عقد ي، يعنېړ نقدل ك

منظمه توګه انتقال كړي او مقابل شخص له اغېز الندې راويل او هغه له خپل ذهن 

ږي كړي، خو دا ډېر مشددكل او سددخت كار دى، هيڅ امكان نه او نظرياتو رسه همغ

 ج په نورو ومني، ځكه اللهپه سلو كې لري چې يو انسدان خپل افكار او نظريات سل 

 ى وركړى.دته يو ډول ذهن، شكل او ذكاوت نه ټولو انسانانو 

د انسددانانو نفيسدد غوښددتنې او خواهشددات يو ډول نه دي او همدا رنګه د نړۍ او 

هېواد پده كچده مختلف تحركدات، تنظيمونده ډلې، ټپلې او ټولنې پده خپل منځ كې 

او هم فكري، عقيدوي ټكرې او د ژوند اقتصددادي حالت هغه . رسه همغږي نه دي 

ه پورې كش مكش جوړ څده دي، چې د انسددداين نړۍ تر منځ يې لده پيل څخه تر نن

پدده منځ كې يې لوى لوى كړنګوندده او درزوندده جوړ كړي او ال يې  اړیکوكړي او د 

 جوړوي.

پر وړاند په خنډونو باندې ښه پوه شو، نو يې په مفصل ډول  ارتباطددې لپاره چې د 

 په ګوته كوو.

 پت وړاندې پتاته خنډونه: وکيد اړ
دوونکي او تر السددده کوونکي تر منځ  اړیکه د یوه تسدددلسدددل نوم ده چې د پیغام لېږ

اړیکو  ترمنځ خنډ نه  وسددلسددلمیکه هغه وخت اغېزمنه وي چې د دې ټینګیږي ، اړ
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لېږدوونکی یې غواړي ، دا  داسدددې تررسه يش چې موجود،یعنې دپیغام مفهوم اثروي 

هغه  وخت امکان لري چې د دې سلسلې هره کړۍ خپل منځي ربط ولري ، یعنې د 

 هپیغام بڼه ، د پیغام وسدیله او د پیغام د ترالسه کوونکي خپل منځی ارتباط وي ، پ

م ه دې برخه کې د خنډونو د را پیدا کېدو له امله نه اړیکه تکمیل کېدای يش اونه

 اړیکو پر مخ کې پر ، پرتو  خنډونو یو نظر واچوو.د نو اړینه ده چې اغیز شیندي 

لده رسدددنیز خندډ څخه موخه هغه غیر مطلوب عمل ده چې د پیغام لېږونکي دلتده 

څخه پیل او د پیغام تر السده کوونکي پورې د دې تسلسل په جریان کې داسې واقع 

 او پیغام په موثر  ډوليش چې د دواړو ترمنځ طبعي یدا رواين اړیکده زیان منه کړي 

 ږييخپل هد  ته ونه رس

 او علاموو په الندې ډولونو ویشيل دي .

 Technical Noise)) د تخ یکي خ ډونه :۱

 (Environmental Noise) د چا ېر یايل خ ډونه :۲

 (Physiological Impairment N ) ( خنډونه دبدن دغړو نیمګړتیا :)عضوي خ ډونهد ۳

 (Semantic  N( خنډونه )دکلمو معنی او مفهوم )   د مفهومي خ ډونه :۴

 (Syntactical( )     طرز دژبې استعامل)       د نحوي خ ډونه :۵

 (Organizational N: ) د ت ظیمي خ ډونه۶

 (cultural N:)  د کلتوري خ ډونه۷

 ( Physiological noise: د رواِّن خ ډونه۸

 : د طللي خ ډونه۹
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 : تخنیکي خنډونه ك۱
رتاعاتو لکه تلېفون ، ټيل پرنټر، فا کس ، وایرلېس ، موبایل ، خنني وخت ساینيس ا د

رادیو ، تلوېزیون  انټرنټ او نور هغه  څه  دي چې فاصلې یې ختمې کړې اوخلک یې 

رتاعددات پدده خپددل ځددان کې بعضدددې خیو بددل تدده نېږدې کړي ، ولې  بیددا هم دغدده ا

ارې یا د ادمجبوریتونده او نیمګړتیداوې لري ، لکده د تلوېزیون د خرابېددلو لده املده 

سدددتاسدددو پیغام خپل منزل ته له رسدددېدو پاتې کیږي ، د ټييل پرېنټراو تلوېزیون په 

ې چ وسدديله د پیغام رسددول د برق د نه شددتون او یا هم د کومې بلې خرابتیا له امله 

 ځای ته نه رسيږي .غام اصل پي

ون  تلوېزی، داسې هم ممکنه ده چېرته چې  موږ او تاسې اوسېږو هغه سیمه د رادیو ا

څخه د باندې وي ، په دې ډول مونږ ویلی شو چې د ساحې او انټرنټ د پوښدښ له 

تخنیکي خندډونو لده املده یو پیغدام خپل منزل ته په وخت ونه رسدددید  چې دا ډول 

 بللی شو.ستونزې تخنیکي خنډ 

 Environmental چاااااپاېریااااالي خنااااډونااااه : -۲

Noise).) 
هغو خارجي خنډونوته ویل کیږي چې د شددداوخوا چاپېریال له امله را منځته شدددوي 

 .په دې چې یو خارجي عامل وتوانیږي چې زموږ خربې ګډې وډې کړي وي 

مثال: په صدنف کې د درس پرمهال د ځینو محصیلینو له خوا په لوړغږ خربې کول 

چې د اسددتاد د غږ یا درس پروړاندې خنډ جوړوي ، په هوټل یا بازار کې  د مخاطب 

خربې په درست ډول نه اورېدل کیږي  يا د مو ټرو  او الوتکو د شور او ځوږ له امله 

 که موږ  د یو او بل خربې نه اورو همدغه  چاپیریايل خنډ بلل کیږي
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 Physiological:)خنډونه( بدني) عضكككوي ككككككك۳

Impairment Noise . ) 
لوی خدای ډیر ، په شددته نړۍ کې روغ او سددامل صددحت د خدای لوی نعمت دی 

ي  لکه په دداسدې انسدانان پیداکړي چې د بدن د ځینو غړو له شتون څخه محروم 

او نور  چې پده موثرډول  اړیکې نه ، توتلده والی غوږونو کوڼ والی ، د ژبې ګونګوالی 

ه خلک  د یو سدامل انسدان په شدان پیغام نه يش اخیستی ، يش ټینګولی . مثآل ، کاڼ

چې دې ډول هغه خلک چې د ژبې کاللت لري په خربو يي سدددړی سدددم نه پوهیږي 

 چې زموږ په ټولنه کې ډیر دي اونیمګړتیاوو ته په اړیکو کې عضدددوي خنډونه وايي 

 .دولت ورته د ژوند او ښوونې هیڅ زمینه نه ده مساعده کړې 

    (Semantic Nose)  ډونهخن مفهومي ك۴

د کلیمو د معنی او مفهوم په برخه کې هم  کله کله ځينې سددتونزې را پیدا کیږي  

چې پده دې ډول مفهومي خندډونه رامنځ ته کیږي ، مثآل :داسدددې ژبه چې د کومې 

ځانګړې ډلې لپاره وي ، یا په کوم بل هېواد کې ویل کیږي ، او یا هم د کوم ځانګړي 

اصطالحاتو استعاملول په عامو خلکو مسدلک په اړه وي ، پدې کې د فني او مسلکي 

کې سدددتونزه زیږوي که  یو ډاکټر مریض ته طبي اصدددطالحات کاروي ممکن مریض 

ډیر کم پوهه يش ، همدارنګه د نورو مسدلکونو پوهان که عاموخلکوته مسلکي الفاظ 

لويي سدددتونزې ولري چې دې تدده پوهددانو د مفهومي  ، کدداروي  نو ډیری خلددک بدده 

 دی . ی ورکړ   نوم خنډونو 

اطاق ته راغی  ماته يې وویل  اسددتاده زما  کال کې دیو ملګري وراره  ۳۱۹۲یو ځل په 

 ! )ګوندوران شته (؟

 زه حیران شوم ، ما ځواب ورکړ نه ګرانه !

هلک الړ زه سمدستي پورته شوم  او تره ته يې ورغلم  )شاهین استاد ته( پوښتنه مې 

ترې وکړه چې ، شدداهینه ګوندوران څه يش ته وايي هغه پوهه شدده  او وې ویل  جار  
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اسدددتاده ! مرچکو ته وايي ! ما ورته وویل زموږ اطاق کې مرچک ښددده ډیر دي ظامله 

 سم پښتون رالیږه .؟

ې موخه د سدددیمو دعادي ژبو تفاوت دی  دهېواد په  ډيرو لده دې قیصدددې څخه م

نګوړي ، رومي بانجان پا مضور سدیموکې سداده شیان  مختلف نومونه لري لکه انار ا

... 

چې  په سددداده او عامیانه ژبه  خربې وکړو چې مقابل طر  پرې پوهه ده  نو الزمده 

و مخففددات لکدده ) کړو، پدده همدددې ډول د تنظیمونو او نړیوالو سددددازمددانونو د نومون

NASA( چې د فضدددایې څېړنې نړیواله اداره یعنې )National Aeronautics and 

space Administrative لددې ډول سدددتونزو څخده د خالر لپاره اړینه ده چې )

لېږدوونکی دې تده پدام وکړي چې کوم مفهوم او معنی د ده په ذهن کې ده ، هغه 

 کې هم وي .پیغام د پیغام ترالسه کوونکي په ذهن 

Ambiguity (  کددارول د ) لېږد پروړاندددې  او پيغددامونو د اړیکوبې معنی کلیمې

 خنډونه جوړوي .

 (.Syntactical Noise) خنډونه ژبني ك۵
د رسددنیو د متخصددیصددینو)مسددلک پوهانو( په اند ډېرکم خلک له دې حقیقت څخه 

 ه ډېره مرضددد   موثره ده ، ولې کلدده کلددهخربدي چې د لېږد پدده برخدده کې ژبدده ډېره 

 هم وي .اوخطرناکه 

هره ژبدده د ویلو یو جال ترکیددب لري پدده  دې  معنې پدده جملو کې د کلیمو دځددایولو 

ی طرز او  طریقه  که  په اصددويل ډول ونه کاریږي او  ،مخاطب نا بلده وي نو  ړ ځانګ

مونږ باید د خلکو په ژبه خربې  وکړو ساده ، واضح او خلص وغږیږو ,پرېشانه کیږي 

 دا ستونزه له منځه تللی يش . نو
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 تنظیمي خنډونه : -۶
اندد هدالده  لده قوله چې ویل به يي : )څومره چې په یو هېواد کې ډلې هدد مرحوم پو 

ټپلې زیاتې وي په همغه کچه د همدې  هېواد مرکزي دولت ضدددعیف  او په داخل 

وونو ړاکې د پردیو د الس وهنو له السددده د خدای په مصدددیبت ککړ  او له مختلفو ک

رسه  به مخا مخ وي (. ځکه خو ټول غربیان د نړۍ د بیرته پاتې هېوادونو په تجزیه 

کولو ، د ګوندونو په جوړولو ، پاللو او تشدددویقولو  مرصدددو  دي  د اسدددال.مي نړۍ 

 دهېوادونو تر منځ يي اوربل کړی ټول يي یو بل ته دښمنان ګرځويل دي.

لنې  د ارام سدددا وانخيل ، او دد وی   وړ ټو دهد لده دې څخده يي موخه داده چې 

او دهغوی د شددتمنیو الس موخې چې داسددالمي هېوادونو ټوټه کول او له منځه تلل 

ځواکمن مرکزي حکومت او ادونه د یو دغه هي .او هم د کړ  هالسدددتر دي  ته راوړل 

دولت څښددتنان نه يش  او باالخره دوی ته محتاج او د دوی الس پوڅی وي. یو دبل 

، رسه  رسويزیان په مقابل کې يي پاروي ، هڅوي يي ، تقویه کوي يي ، موخو ته يې 

 جنګوي يي تر هغه وخته چې د دوی اصل موخه الس ته نه وي راغلې .

شدددتون له کبله هم کله کله نه الرو  د مونو  دتګهمدې اسددداس د ډیرو تنظی نو پده

ټولنې یو لده بدل رسه اړیکې نه يش ټینګولی لکه په تیرو وختونو کې ختیځ او لوېديځ 

جرمني ، اوسدددنۍ شددداميل او جنويب کوریداوې  اویاهم لکه د برما دمسدددلامنانو او 

ې ه  چبودایدانو تر منځ النجې اویدا هم دپښدددتون قوم يه مال د ډیورنډ لعنتي کرښددد

ه پنجابیانو دپښدددتنو پدپښدددتنو  د وژنې ، زورونې  او بربادي سدددبب ګرځېدلې ده 

 .شتمنیو څټونه وکړل او دوی هره ورځ وژل کیږي 

 (.Cultural Noise) خنډونه کلووري ك۷
د نړۍ په ټولو هېوادونو كې هره ټولنه ځانګړي دودونه، رواج او رسمونه لري او ميل 

واټن كې جوړيږي  يو قومونو لده خوا په يوه اوږده زماينكلتور د يوه ملدت د جوړونك
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ې مادي او معنوي كلتوري نښددې رامنځته كوي او يوه ملت ته داسددې ځانګړنې ډګ،

 .(71: 72وربښي چې له نورو ملتونو څخه پرې بېليږي. )

ټولنده هېڅكلده لده خپدل كلتور څخه دباندې نىلددد وتَل او بې كچې مينه او عالقه 

دې املده چې كلده  كوم پيغدام لېږونى چاته پيغام لېږي، بايد د  وررسه لري، نو لده

ټولنې كلتوري اوعقيدوي ارزښتونه جدي په نظر كې ونييس، چې يې پيغام په ټولنه 

مثبت اغېز ولري او كه چېرته دپيغام د ټولنې له عقيدوي او كلتوري بنسددټونو رسه 

له جدي غربګون  رسه به خال  وي،نو نده يواځې دا چې پيغدام به يې رد يش، بلكې 

مخامخ كيږي او د نفرت په سدددرتګه ورته كتل كيږي. لكه په اوسدددنيو وختونو كې 

دخدارجي قواوو لده خوا د مېرمنو تاليش كول او پلټدل، څرنګده چې د ښدددځو پلټل په 

افغاين دود كې يوه ناوړه عمل ګڼل كيږي، نو ځكه ورځ په ورځ د خارجيانو په مقابل 

ونه راپاريږي، همدا رنګه نور داسې عوامل چې د عقيدې اوكلتور كې د افغانانو نفرت

خال  وي، لكدده د نر لدده رسه نكدداح، د ښدددځې لدده ښدددځې رسه نكدداح، لو  بې حيددا 

تصددويرونه، د قران سددوځول او يا په ټوپ  د قرآن ويشددتل دا ټول هغه څه دي، چې د 

ځ يې د دوى په غرب په مقابل كې د ټول اهل اسدددالم پريوان راپارويل او ورځ په ور 

 مقابل كې نفرت زياتيږي.

 يت دي لکه له سپي رسه نکاح ...بلکه ځينې کارونه خو  دانسدانیت له چوکاټه هم و 

 نور

ډېر تاثیر لري ، هر هېواد او  ،کلتوري خندډونده او یدا رواجونه پده رسدددنیز ډګر کې 

یمې  سدددسدددیمده لده یو بله جال کلتور او ثقافت لري ، بلکې په یوه هېواد کې د یوې 

 توپريلري . هم ځینې  کلتور له بې سیمې رسه 

مثآل: کده  پده مزار ، کدابل  او جاغوري کې  ښدددځه موټر موټروچلوي  عیب نه کڼل 

کیږي ولې  که دا کار په  خوست ،پکتیا او یاهم  پکتیکا کې ويش  خلک  به هک پک 

 او مختلفې تبرصې به کوي ، سپکې سپورې به وایی  .
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ه خربې کوو باید د هغې سدددیمې کلتوري اړخ کلک په نظر کې نو موږ کده لده چارس 

ونیسو او هغه  وخت به زمونږ پیغام موثر وي  چې  د هغې سیمې  له کلتور او رواج 

( وي ، preconceivedکلتوري خنډونه وار له مخه موجود ) رسه په ټکر کې نه وي .

د پیغام  Receiver پيغام اخستونکې   له ټولنې را ټوکېديل نه تسلیمېدونکي وي چې

 .د ټولنې د دودونو خال  کار وکړي ترالسه کولو ته نه پېریږدي چې 

کلتور دټولنې هغده هنداره ده چې د ټولنې ټول خلک په کې خپل ځان سدددینګاروي  

،پده زرګونو کلونو کې تشدددکیلیږي ، او لده منځده تلدل یې هم زرګونده کلونه زیار ته 

 رضورت لري .

 (Physiological Noise) خنډونه وانير ك۸
جال والی لري ، دلته پیغام خپل هد  ته خنډونو څخه  بڼه له نورو  رواين خنډونود 

رسیږي مګر پیغام تر السه کوونکی له پیغام څخه هد  نه يش تر السه کوالی او په 

 پوهېدو کې ورته ستونزې وي او یاهم هغه مطلب نه ترې اخيل چې د پیغام لېږونکي

( دکوم بل علت کبله د پیغام لیدل ، لوسددتل Receiver اصددل مقصددد وي او یا هم )

د  ، اصدددال له پیغام څخه مطلب نه يش اخسدددتی. ،او ، اورېدلو ته زړه تنګي کیږي

منبع موخده یو څده او دی بدل څده حس کوي او په الندې حاالتو کې را 

 منځ ته کیږي .

 (.Field of experienceد د تجربې ډګر)۳

 (.Frame of Referenceد ذهني پس منظر) ۰

 ( :Field of experience) د تزرتې ډګرد ۳

کدده چېرې د پیغددام لېږونکي او تر السددده کوونکي پدده تجربدده ، علم او مطددالعدده کې 

همغږي نده وي نو دا په رسدددنیز ډګر کې د رواين خنډونو په برخه کې یو لوی خنډ 

دی ، یو سددداینس پوه د نیوټن په قوانینو لېکچر ورکوي او پر وړاندې یې نالوسدددتي 

ام دی خو بر عکس که چېرې کسدان ناست دي نو پدې صورت کې رسنیز بهیر ناک



62 

 

د کېمیا اسدتاد د کېمیا په صدنف کې درس ورکړي نو دا رسونه به بریالۍ وي ځکه 

 چې د دواړو ترمنځ همغږي ده او یو هد  لري .

که شددیخ زاید پوهنتون د ژوزنالیزم او عامه اړیکو د پوهنځي په اول   صددنف کې د 

چې تجربه نه لري  ولې   اړیکو داسدداسدداتو په هکله درس وي محصددالن رسه له دې

بیاهم  داسدددتاد له خولې په داسدددې ډول درس زده کوي چې خپل مشدددکل پرې حل 

کړي ، که سددتونزه ولري سددمدسددتي پوښددتنه مطرح کوي او  اسددتاد ځواب ورکوي ، 

رسه له دې اسدتاد  دمحصدالنو ټولو پوښدتنو ته ځواب وایی ولې بیاهم  ستونزې وي 

 تاد ته په دې هکله ډیره کمه ده .ځکه چې دمحصالنو تجربه نسبت اس

 (.Frame of referenceد ذه ي  س م ظر )۲

د اړيکو پده برخده کې یو بدل مهم خندډ چې اکرثه یې پروړانددې واقع کیږي هغه له 

 ذهني پس منظر څخه وي .

 یل ې څه ؟ ذه ي  س م ظر

ني ذهد انسان هغه ذهني تصور چې دیويش ،یا  مسلې په اړه يي په ذهن کې لري  ، 

 پس منظر بلل کیږي.

 یا  دیو يش په اړه د انسان ذهني انځور  او یاد داشت  ذهني پس منظر بلل کیږي.

یا په بل عبارت د یو شدخص په فکر کې موجود تصدویر ،احسداس او تصدور ته ذهني 

 پس منظرویل کیږي .

اړیکې  یوازې پدده هغدده صدددورت کې بریددالۍ وي چې د پیغددام لېږونکي اوپیغددام 

 ي ذهني پس منظر یو شان وي ،.اخستونک

لده دې څخده موخده داده چې پیغدام لېږونکی هريش تده د خپدل فکر له زاوې څخه 

ګوري ، که تاسددې یو چاته ووایی چې د فیل په اړه تصددور وکړئ نو دا اړيکه به هلته 

ې چوي نو پوه به يش ،  لیدلی ي که چېرې هغه  فیل له نيږدې و مکن یدا کدامیابه م

دی، لوی لوی غوږونده ، یو اوږد خړتم  اوځدانګړی غږ لري ، مګر که  یو لو ی حیوان
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چېرې هغدده فیددل ندده وي لیددديل هر څومره  یې چې وپوهوې  دی دفیددل پدده اړه  یو 

روښانه تصور نه يش کولی ، په همدې ډول د مالګې تصور هغه څوک کولی يش چې 

ې و پده نړۍ کمدالګده یې خوړلې وي ، ذهني پس منظر یدا فرېم ا  ریفرېنس د اړیک

 ډېر ارزښت لري .

مامورين او څارنواالن رشوت په هېواد کې رشدوت او فسداد عام شوی دی  قضیان ، 

خوري، خل  كړوي او د خلكو مسايل نه حلوي، په نتيجه كې ټول خل  ورته د نفرت 

 په سرتګه ګوري.

ده، كله چې څو  د پوليس يا څارنوال نوم  ه ذهني ستونزه دغه رشوت اخېستنه يو 

اخيل فوراً يې رشدوت په ذهن كې ګرځي، خصوصاً په اوسنيو حاالتو كې هغه مسايل 

چې عدامده افكارو باندې اغېز لري ژر خل  راپاروي او دټولنې د دودونو خال  وي، 

.كله .لكه په غري نظامي خلكو د امريكاياتو مبباري، د عامه خلكو وژنه او داسې نور.

چې خل  د خارجي قواوو نوم واوري، نو عامه وژنه او ځورونه يې په ذهن كې ګرځي 

او د خارجيانو په مقابل كې د ټولنې نفرت پاريږي چې او دې ته ورته مسدددايلو ته د 

 وايي. او یا هم ذهني پس منظر فكر الرې يا )انداز فكر(

يوې ادارې او د پوليسدددو ټول  او دا هم بدايد په ياد ولرو، چې هيڅ  امكان نه لري، د

منسدوبني يا د محكمې ټول قاضديان او څارنواالن دې رشوت خواره وي، كېداى يش 

د دوى په منځ كې ډير هوښددديار، نې  او ځري  خل  وي، ټولنې ته په ډيره عايل او 

لوړه درجده كدار وكړي. هېواد او ټولنې تده ډير وفادار وي، خو د دوى په منځ كې د 

ه كبله د دوى نوم د خلكو په ذهن كې داسدددې معريف شدددوى چې په بدو عنارصو ل

اورېدو يې ذهن سددمدسددتي غربګون ښدديي او د نوم په اورېدو رسه يې په ذهن كې 

 نفرت پيدا كيږي.

د اړیکو ځینو پوهدانو د عمرونو تفداوت  او تجربده هم د ارتباط په الر کې خنډ بللی 

 دی.
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غه هم يش ، ښې خربې وکړي ، د موضوع مثآل ی:  که یو  شپاړس کلن هلک که نا ب

پده اړه قوي دالیدل وړانددې کړي ، د زیدات عمر خلدک  د ده پده قابلیت اعرتا  نه 

کوي او همدا به وایې چې پرونی ماشددوم دی ، دی یې اوس مونږ ته را زده کوي  بې 

 تجربې دی .

   : خنډونه طبعي ك۹

ی خربه ده چې پیغام لېږونک کله چې یو پیغام خپل هد  ته ونه رسېږي نو معلومه  

هم خپل هد  نه يش ترالسدده کولی ، مثآل:  که تا کوم ملګري ته لیک واسددتاوه ، تا 

چې ملګري تدده کوم پیغددام ورلېږلی ، کدده خط چېرتدده ورک يش او ترملګري د وندده 

 رسېږي نو ملګری به ستا پیغام درک نه کړای يش .

ټیټ غږ تدریس کوي چې غږ یې یا کوم اسدددتاد خپلو شددداګردانو ته درس په دومره 

ترټولو زده کوونکو ونه رسددېږي  نو امکان نلري چې دی خپل مفهوم تردوی ورسددوي 

 او هغوی پوه یې کړي .

د اړیکې دا ټول خنډونه طبعي دي چې له امله یې پیغام ترمنزله سددم نه رسددیږي او 

 ياهم بېخي نه لېګل کیږي .

ري چې د اړیکو په اصدددطالح کې د د اړیکې په خنډونو کې یو بل خنډ هم شدددتون ل

( ورته ویل کیږي ، مثآل : پرتلویزیون کې د  Channel Noiseاړیکې د وسدیلې شور )

خربو پرمهال شدور د تلفون سېت د خرابوايل له امله شور ، د دروازې شور ، د موټر 

 شور او داسې نورستاسې د اړیکې پروړاندې خنډ جوړېدای يش .
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 شور (Noise) 

ارتبداط پده ټينګولو كې يو خندډ دى، ځكده چې د خربو، معلوماتو او يا نورو شدددور د 

خپرونو د اورېدلو په وخت كې كه څو  وغږيږي يا ماشددومان شددور جوړ كړي يا په 

نږدې سيمه كې دموټرو غږ او شور وي، نو موږ خرب، معلومات او يا بل پروګرام سم 

په ټنيګولو كې خلل او خنډ دى.  او دقيق نه شدددو اورېدىل، چې دا په خپله د ارتباط

 تاسو وګورئ چې كله په ځينو غونډو، مجلسونو يا

كنفرانسدونو كې چاروا، خربې كوي او ناسدت خل  شور جوړ كړي، نو د هغو اواز 

سم نه اورېدل كيږي، ځكه چې د خلكو شور او زور د هغو د اواز په اورېدو كې خنډ 

دغه  د   چې  ، يا معلومات سم دقيق واورووي او موږ نه شو كوالى چې هغه پيغام او 

مشدددكدل د حل لپاره كله، كله پروګرام د دوهم ځل لپاره تكراروي، چې د تلويزيون، 

 راډيو...او نورو وسايلو اورېدونيك پوره معلومات حاصل كړي.

د اړیکې په وخت کې د شدددور له امله د پیغام پروړاندې خنډ را پیدا کیږي ، د دې 

خندډونو د له منځه وړلو لپاره با تجربه پیغام لېږونکی د خپل پیغام اړینې برخې بیا 

( ویل Redundancy Techniqueتکراروي چې دې عمدل تده په انګریزي ژبه کې ) 
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شددوراو خرابتیا له امله نه وه اورېدلې  کیږي ، پدې رسه اورېدونکي هغه برخې چې د

بیایې اوري او ګوري ، چې ښده مثال یې رادیو یا تلویزیون خربونه دي چې په اخرکې 

د مهمو خربونو پدایله وړاندې کیږي چې لویه ګټه یې شددداید برق په اخر کې راغلی 

وي او یداهم څوک پده اخر کې خربونده تعقب کړي نو د خربونو خالصددده اوري اوله 

 ار څخه تېرشوی پیغام ترالسه کوي.تکر 

 (Limited Voice Rangeد اواز   ډه فاصله ) 

په طبيعي مشدكالتو كې لومړى شكل د انسان د اواز محدوېدل دي. هغه وخت چې 

د اواز د لوړېدو او لرې رسېدو وسايل نه و، لكه لوډسپيكر...نو يو انسان به په ممرب 

كاوه، خو غږ به يې تر نږدې كسددانو رسددېده  درېده او خلكو ته به يې  وينا او خطاب

نه اورېده او كه به يې واورېده هغه هم ډير ټيټ اوضددعيف و،  او لرې خلكو به هيڅ 

او انسددان نه شددو كوىل، چې خپل  نو د پيغام دغلطي او يا غلط فهمۍ امكان ډېر و 

افكدار، نظريدات، معلومدات او اطالعات كټ مټ په يو ځل ډيرو كسدددانو ته ورنقل 

كړي، چې ددې مشدددكل د حل لپاره انسدددانانو له زحمتونو، تجربو او كړاوونو وروته 

وكوىل شدددول چې اميفيل فاير او لوډسدددپيكرونه جوړ كړي، چې دا مشدددكل له منځه 

يويس، چې نن ورځ په اكرثو جوماتونو، مختلفو غونډو او محفلونو كې له دې وسايلو 

 څخه كار اخېستل كيږي.

 (Distanceفاصله )

م طبعي خنډ، چې انسدان يې د ارتباطي نړۍ په ډګر كې له مشكل رسه مخامخ دوه

كړى، هغه فاصدددله ده، چې د نړۍ د لويو وچو هېوادونو، سدددمتونو، واليتونو، كليو، 

 بانډو او خلكو په منځ كې موجود دي.

كله چې انسددان له وړو بانډو راكوز شددو او ټولنيز ښدداري ژوند يې پيل كړو، نو يې د 

پيغدامونو د رسدددولو رضورت محسدددوس كړ او هم د خپدل رضورت د رفع كولو او د 

لو اهد  د الس ته راوړلو لپاره پَل سفر پيل كړ، هڅه يې وكړه چې موټر جوړ كړي، 
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ا يې هم قناعت حاصدددل نه شدددو، او ژر هد  ته ورسددديږي، مګر بيتکې جوړې کړي 

رضوريات اوغوښدتنې يې ډېرې شوې او دعاملانو په وينا )چې رضورت د ايجاد مور 

 داسددې وسددايلو د ده( خپلو غوښددتنو مجبور كړ، چې  دخپلو مشددكالتو د حل لپاره د

الس تده راوړلو كوښدددښ پيدل كړي، چې يې په بركت او مټ وكوىل يش خپل افكار، 

تنې په لږ وخت كې په ښه منظمه توګه خپل مدنظر كس او نظريات، عقايد او غوښ

 ټولنې ته ورسوي.

نو د څو پېړيو كړاوونو، مشددكالتو او خپړو لګولو وروسددته وتوانېد، چې تيليفون، ټييل 

پرنټر، ټييل فاكس، راديو، تلويزيون، مبايل او د نړۍ عرصددي ترينه وسدديله انټرنيټ 

كې چې ندداسدددت وي كوىل يش لده هر  نجو دا دى نن د نړۍ پده هر ك ي،اخرتاع كړ 

ځاى څخه په څو ثانيو كې معلومات او اطالعات راټول كړي، خلكو ته يې وركړې او 

حتى د كمرې په وسدديله خپل ځان ورته وښدديي اوهغه هم وګوري او ددې وسددايلو د 

ايجاد او اخرتاع له بركته د ارتباطاتو په منځ كې مهم خنډ چې فاصدله وه د تل لپاره 

لېرې شدوه او هغه لويه پراخه نړۍ چې په لس ګونو كلونو او مياشتې به يې له مخې 

د يو هد  د الس ته راوړلو لپاره مزل كاوه د خپلو  مغزو او تفكر په نتيجه كې د يو 

 كيل په شان رسه راغونډ كړه.

انسان كوىل يش  په څو ثانيو كې د نړۍ له ګوټ ، ګوټ څخه په زړه پورې د عالقې 

مواد راټول او خپل هد  الس ته راوړي او له هغې نړۍ څخه يونړيوال او خوښۍ وړ 

 ( جوړ كړي.Global Villageكَل )

رسه لده پورتده ندادرو اخرتاعداتو، او تكتدالوژييك ايجاداتو بيا هم د ارتباط په ټينګونو 

كې كړاوونه او خنډونه شدته، ځكه انسداين نفس غوښدتنې انسان دومره لېوړ كړى 

خپلو نفيسد خواهشاتو لپاره د بل په حق پښه ږدي، نه پريږدي چې چې كله، كله د 

د انسددانانو تر منځ ارتباط په منظم ډول قايم يش.  انسددان ددې هد  لپاره داسددې 

وسايل كشف كړي، چې  د ارتباط د نيولو په وخت كې مزاحم قواوې له يوې سيمې 
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ته نور ډېر وسدددايل څخه ترييږي، نو هيڅ برقي وسدددايل كار نه كوي، دا او دې ته ور 

شته چې مزاحمت پيدا كوي، د تلويزيون او راډيو پروګرامونو دخپرولو په وخت كې 

مخدالف ګروپونده ياحكومتونه مختلف پرازيت خپروي، چې د اواز د خپروي، چې د 

اواز اورېدو يا د تصدددوير په انتقالولو كې مشدددكل جوړ كړي او اورېدونيك يا كتونيك 

 توګه يې واوري.ونه يش كوالى چې په ښه 

 (Religion and Believesمذبب اوعقايد )
چې كله ادم عليه السدددالم پيدا كړ، نو د هغه د الرښدددوونې لپاره يې  ج لوى خدداى

په قانون  ج الرښدددود كتاب )صدددحيفې( هم راولېږلې، چې دى او اوالده يې د خداى

 ه ادم عليهعمل وكړي په دنيا كې هوسا ژوند او د اخرت لپاره يې كښت وګرځوي. ل

چې  ج السدالم څخه تر اخري پيغمرب حرضدت محمدصَل الله عليه وسلم پورې الله

هر پيغمرب رالېږىل، نو يې وررسه الهي قدانون رالېږىل او يا يې ورته امر كړى، چې له 

او  په خپلو پيغمربانو سل صحيفې ج ده نه مخكې پيغمرب په كتاب عمل وكړي، الله

انجيل، زبور او قران( د انسانانو د الرښوونې لپاره رالېږيل،  څلور لوى كتابونه )تورات،

چې اخري پيغمرب نه راځي او دځمكې په رس له ټولو دينونو بهرت او افضل دين اسالم 

 :په خپله وايي  ج دى، ځكه چې خداى

په نزد بهرت دين اسددالم  ج )ان الذين عندالله اسددالم( ژباړه: په رښددتيا رسه د خداى

 دى.

د قران اخري ايتونه په حرضدددت مصدددطفى  ج په حجة الوداع كې خداى همدارنګه

 صَل الله عليه وسلم باندې نازل كړل، چې

 (ا ْ َْوَم أَكَْملْت   َك ْم ِدي َك ْم َوأَْْتَْمت  َعلَ ْك ْم نِْلَمِتي َوَرِض ت   َك م  اإِلْسالََم ِدي ًا)

)اسالم او قرآن( مې په تاسو متام ژباړه: نن مې تاسو ته دين كامل كړ او خپل نعمت 

 كړ او تاسو مې رايض كړئ، چې اسالم ستاسو دين دى.
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مګر رسه له دې هم انسدددانانو د خپلو نفيسددد غوښدددتنو د پوره كولو لپاره د مختلفو 

مدذهبونو د پريوي ال رغوره كړې، څو  د ملر، څو  د بوتانو، څو  د سدددپوږمۍ او 

يان دي، څو  هندوان، سددكان، بودايان او ځينې بيا د اور عبادت كوي، څو  عيسددا

كاله  7437 ج څو  د حيواناتو عبادت كوي. حال دا چې دې ډول انسدددانانو ته الله

 مخكې اعالن كړى دى، چې )راوړئ تاسو په شان د قرآن كه رښتيا صادق يئ(

د ځمكې په رس د مختلفو مذهبونو او مختلفو عقايدو پريوي كول د انسانانو تر منځ 

اطاتو په  ټينګولو كې مختلف كړاوونه او خنډونه پيدا كړي، چې له منځه وړل د ارتب

يې ډېر لوى او له ستونزو ډ  كار دى اهل تشيع، اهل سنت والحديث دواړه ځانونه 

مسدلامنان بويل، مګر يو له بل رسه كل  اختالفات لري، يو د بل پر ضد له هيڅ ډول 

ورئ عراق يو اسدددالمي هېواد دى، د قتدل، وژنې او ځورونې څخدده رس ندده غړوي، وګ

سنيانو او شيعه ګانوتر منځ څومره تضاد دى، همدارنګه ايران كې د سنيانو او شيعه 

ګانو تر منځ پاكسددتان هم همدا رنګه او داسددې نور مذهب خو پريږده، عيسددايان له 

مسدددلامنانو رسه، كاتو ليكان له عيسدددايانو رسه، ارتودوكس، بوداييزم، هندوييزم او 

سددې نور ددې ټولو مذاهبو پريوان يو له بل رسه دومره ژور او عميق اختال  لري، دا

 چې دير كلونه غواړي، چې د دوى تر منځ اختال  لرې كړل يش.

په نړۍ كې د انسددداين ټولنو تر منځ دا ډول خنډونه، توپريونه او ختالفات د ارتباط 

 غني كوشش كوي چېپه ټينګولو كې مزاحمت پيدا كوي. د هرې ډلې يا مذهب مبل

خپله ټولنه له تبلي  او وعظ الندې ونييس، چې  ددوى اهدا  الس ته راوړل يش، په 

دې الر كې مرضددد خلد  د نړۍ د كليسددداوو پدايدان دي، چې د خپلو ټولنو خل  يې 

تېرايسدتيل او دحق منلو ته يې نه پريږدي، همېش احساسايت تبليغات كوي، چې د 

  په نتيجه كې هغه شددوم اهدا  الس ته راوړي، چې مختلفو ټولنو تر منځ د اختال 

د يهودو ارمانونه پوره كړي. او په خپله هغه ناوړه اعامل رسته ورسدددوي چې په هيڅ 
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دښددځې له ښددځې ، د نر له نر اویا هم له حیوان  انسدداين چوكاټ كې ځاى نلري لكه

 (01 -9 -7311له ماشومانو رسه جنيس تېرى )يب يب يس ) رسه نکاح، 

 (Political Viewsي نوتيات )سياس
د نړۍ انسدددانان يې د خپلو ګټولپاره پيل کوي او  پر  ېلده هغه  خدايي نظام پرته چ

ټولنده يی تطبیقوي اصددديل موخده يي هغده سدددیدايس ، مدذهبي، کلتوري نظامي او  

اقتصدددادي ګټې دي چې د مختلفو شدددعارونو په غیږ کې يي نغښدددتي وي  او دغوړو 

خلکو پده افکدارو کې دخلوي  اودا کدار هم  دملتو نو په اشدددعدارو پده جداموکې يې د

هېوادونو كې مختلفې سيايس ډلې چې د خلكو له يو ځاى كېدو څخه  ذهنونوکې په

تشدكيل شدوي دي د خپل سديايس او عادي ژوند د ښېګنې لپاره مختلف اړخونه په 

 نظر كې نييس او د خپلو سيايس عقيدوي او ګوندي ګټو په خاطر مختلف نظريات

لري او هره ډله د خپلو نظرياتو  مطابق كار كوي، چې خپل سددديايس اهدا  الس ته 

په وظلومو فلسدطینیانو دارسایلو ظلم او دټرم، طرفداري ، دسورې راوړي. وګورئ 

ر ډاکټر ارش  غني او ډاکټد دلکونو بې ګنا انسانانو وژنه د روسې او ټرم، له السه 

اد اوسددنیي حالالت د ډاکټر عبدالله بې کش مکش او دهیو عبدالله ترمنځ سددیايس 

هغده څه دي چې  ځينې کړنې يې   اړودوړمبدارزه  او د ټداکنو پده جریدان کې ځدایده 

چې حتی داسددې وکیالنو رس  هېواد له سددیايس رکود او بې ثبايت رسه مخا مخ کوي

 راپورته کړ چې موږ هیڅ فکر نه کاوو چې دابه د ميل ګټو خال  خلک وي .

 ه لپاره؟دا ولې او د څ

كوښښ كوي، د هېواد يې  دا ټول مختلف سيايس ګوندونه او ډلې دي چې هره ډله 

سددديايس او یا دبادار پده اداري چوكداټ كې ځدان ځداى كړي او پده پدايله كې خپل 

، چې غواړي خپل ي نظريدات او غوښدددتنې مخ پده وړانددې بوزي او يدا هغه څو  د

باداران خوشحاله. او د هغوى لپاره كار وكړي، حال دا چې افغانستان يوازې يو مرش 

د واليتي شددورا مرشددانو ته رضورت لري، كه چېرته د ټاكنو هغه مصددار  چې  34او 
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دوى يې مرصدددفوي د هېواد د تعليمي او علمي سدددويې د لوړتيا او د بيا رغونې لپاره 

 ه به متامه يش.وكارول يش،څومره ګټور 

نو ويَل شدددو چې همدا سددديايس نظريات اوغوښدددتنې دي چې د يو هېواد د وګړو، 

چارواكو، عوامو، حتى د دوو وروڼو تر منح خنډ پيدا كوي او د انساين ټولنې تر منځ 

زموږ ټول علمي او روشدنفكره قرش پوهيږي چې د هېواد د اوسنيو حاالتو لپاره څو  

ه ورسددديږي؟ او زموږ لپداره به هغه څه وكړي چې زموږ غوره او بهرت دى چې وا  تد

 لکه زموږ دخارجه چارو وزیر او ډله يې .... رضورت دى او كه نه؟

 (Eccnonmics Conditionاقوصادي حاالت )
د ټكنالوژۍ په ننني عرصدد كې د اقتصددادي كړكېچونو اوتوپريونو له كبله د نړۍ د 

او ټينګولو كې دومره زيات خنډونه موجود وګړو او ملتونو تر منځ د ارتباط په نيولو 

دي، چې هېڅ امكان نه لري، چې له منځه والړ يش، تر څو چې دا اقتصادي توپريونه 

وي، نو دا خندډونده بده موجود وي، ځكه د )نړيوال(كېدو نارې وهوونيك حكومتونه، 

 يشامريكا او اروپا غواړي چې د نړۍ د غريبو هېوادونو د ميل شددتمنيو غواوې راولو 

 او د خپلو اهدافو لپاره يې استعامل

كړي او ددې اهددافو لپاره له خپلو نظامي وسدددايلو، پالنونو او پروګرامونو څخه كار 

اخيل، چې وكوىل يش د خپلو اقتصددددادي پروګرامونو لپدداره د نړۍ د بېرتدده پدداتې 

غه ههېوادونولكه عريب هېوادونه، افغانستان، د منځنۍ اسيا او همدا رنګه د افريقا 

 هېوادونه چې كايف زېرمې او ذخريې لري، الس ته راوړي.

څرنګده چې د ځمكې په رس ټول انسدددانان يو ډول حقوق لري او بايد د حكومتونو او 

سازمانونو له خوا ورته په يوه سرتګه وكتل يش، چې وګړى په ارام او هوسا ډول ژوند 

بر ځواكونو او وكړي لدده خپلو انسدددداين حقوقوڅخدده ګټدده واخيل. خو د نړۍ د ز 

اقتصدادي مسددايلو له كبله يې احسدداسددات، فكر، عمل اوغوښددتنې ټول مختلف دي، 

ځكده په غريبو هېوادونو كې خل  له لوږې مري په افريقا او بعضدددې نورو هېوادونو 
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كې د خپدل اوالد روزۍ لپداره كدايي او سدددوال كوي، خپل اوالد د يوې ډودۍ لپاره 

مجبوريږي، مګر پده غريب او رسمايه دارو خرڅوي، حتى فحداشدددۍ او بددملنۍ تده 

هېوادونو كې خل  له ډېرې مستۍ په لكونو ډالره د سياحت، فحاشۍ او لذت لپاره 

مرصدفوي، الوتكې د سدفرونو لپاره كاروي، غربيان د خپل ژوند د وسددايلو د انتقالولو 

ه داره لپداره له او،، قچر او يا خره څخه كار اخيل او كله، كله دا هم نه وي، رسماي

يي باسواده دي. مختلف علمونه  99ټولنې ډېرې اعَل زده كړې كوي. په سدلو كې 

زده كوي، اتومي مبونده لري، په بيليونونو ډالره د خپلو اهدافو د الس ته راوړلو لپاره 

مرصدفوي، مګر غريب هېوادونه له مرضدونو څخه ځان نه يش ساتَل، نور وسايل خو 

ېژين، حتى له انساين اوليه توكو څخه هم محروم دي، ال پريږده اوالد يې مكتب نه پ

 نو څنګه به وكوىل شو، چې غريبه ټولنه كې له رسمايه دارو ټولنو رسه مقايسه كړو.

نو ويَل شو چې كله كوم پيغام بې وزله ټولنو ته ورسيږي، نو اغېز به يې كټ مټ د 

 م اخېستى، مالدارمالدارو ټولنو په شدان نه وي، ځكه غريب فقط د خېټې او ژوند غ

 (.05، 04: 74د ژوند په نورو سهولتونو پسې ګرځي. )

كده چېرتده د نړۍ بدازار كې د طال قېمدت لوړ يدا ټيدټ يش، اغېز بده يې په مالدارو 

كورنيو ډېر زيات وي، نسدددبت د غريبو ته او كه چېرته خورا، تو، ارزانه يش، نو 

 الدارو ته.اغېز به يې په غريبو كورنيو ډېر زيات وي نسبت م

 د فكت ازادي او بنديزونه
د بيان ازادي د ځمكې په رس د هر انسدددان طبعي حق دى او بايد وركړل يش، ځكه 

چې د نړۍ هېڅ ځواكمن تر اوسددده نده دى توانېددىل، چې د خپدل ملددت د ارادو او 

 اهدافو د الس ته راوړلو الرې او د ضمري غږ بند كړي.

زبر ځواكوندده يې مددات  كړي او د مظلومددانو همدددا د بيددان ازادي ده، چې ډېر لوى 

اوازونه يې اوچت كړي دي او د بدو كارو اعامل يې ټولنې ته رسددوا كړي، اګر كه په 

دې الر كې ډېر رسونه قرباين شدوي، ډېرې وينې تويې شوي دي او اوس هم د نړۍ 
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پده ګوټ، ګوټ كې د ځواكمنو په ضدددد دا كار روان دى او جاري به وي، ځكه چې 

يو داسددې مخلوق دى چې رضور به خپل فكر، عقيده او احسدداس  ج د خداى انسددان

 نورو ته اظهاروي او د زړه راز به وررسه رشيكوي.

كله چې په ټولنه كې ازادي نه وي،نو د ارتباط په الر كې خنډ پيدا كيږي، ځكه چې 

ه ب حكمراين وي او دا وسايل ډلې په ډله ييزو ارتباطي وسايلو باندې د يوې ځانګړي 

خاص د الال او خان )چاروا،( د خولې خربې كوي او د ملت د ضددمري اواز او ارادو 

ته به هېڅ پام نه كوي. د حاكمې طبقې ناوړه اعامل به پټ ساتل كيږي، حقيقت به 

پټيږي او د عوامو په خولو به بالښددت كېښددودل كيږي په نتيجه كې عوامو ته هېڅ 

توګه ورڅخه ګټه اخيسدددتل كيږي. نو عوام حق نده وركول كيږي او د يو حيوان پده 

نه وركړي، رسو  ی ي چې د حداكمې طبقې په مقابل كې راپور ته يش، قرباند مجبور

كړي زحمتوندده تېر كړي او پدده پددايلدده كې بدده حدداكم نظددام چې د  نظراندده او وينې 

ديكتداتوري نظدام وي لده منځده وړي او عوامو ته دفكر او بيان ازادي وركول كيږي 

 ۰۲۳۳وو چې تر ددې ښه مثال دپاكستان د پوځي ځواكمن جرنال پرويزمرش  نظام 

ر وزی کال پورې اوس هم پښدددتون ملت په اورکې سدددوځیږی  دمنظور پشدددتون ،عيل

كاله يې په زور پاچاهي  1چې اته  ملګري او د محکومو پښدددتنو پرلتونه  ، مرشددد  

وكړه، ټول نظدام يې پده خپله ګټه څرخاوه، حتى عدلې قوانني يې هم تغيري او تبديل 

كړل، مګر بيا هم د پاكسدددتان ملت او د عدلې قاضددديانو،وكيالنو، د عوامو په مالتړ 

كلن ديكتاتوري نظام له منځه يويس او د  1ده كال كې د 0221وكوىل شول چې په 

جمهوريدت او ډميوكراسدددۍ نظدام جوړ كړي او كده چېرتده په ټولنه كې د ډله ييزو 

رسددنيو لپاره ازادي وي، په اصددويل او قانوين چوكاټ كې په كار پيل وكړي، نو عوام 

 او حكومت به يو له بل رسه همغږي رايض او هر چاته به خپل حق رسيږي.
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 :(Propagandaغ )تبلي
تبلی  هم داړیکو په ټینګولوکې لوی خنډ دی ،ځکه سددیايس ډلې او حکومتونه 

نده غواړي چې دخپلو ټاکلو ګټو  له الس ته راوړلو الس واخيل نو د خپلو موخو 

دالس تده راوړلو پده خداطر مختلف تبلیغدات خپروي څو ټولنده له اغیز الندې 

له کره معلومات تر السددده کړی نو د راويل ، ددې لپداره چې دتبلیغداتو په هک

 .څو په اسايس ډول پوهه شی رسنۍ او ټولنې کتاب ته مراجعه وکړی

په اوسددني دور كې هغه دوامداره عمل دى، چې د نړۍ هر هېواد يې د خپلو  تبلی  

كال څخه راوروسدددته په  7140اهدافو د الس ته راوړلو په خاطر اسدددتعاملوي او له 

 وى دى چې د منونې په ډول يې څو تعريفونه ليكو.مختلفو ډولونو تعريف ش

تبلي  د هغو مخفي سدازمانونو  د نظرياتو او اصولو له خپرولو څخه عبارت دى، چې 

 (.794، 795: 79د حكومت له خوا د نفرت او كركې په سرتګه ورته كتل كيږي )

درلودونى دى، او همدا رنګه تبلي ، په ماهرانه ډول د رواين سدددمبولونو او اهدافو 

 (.91: 07چې اورېدونيك )د هد  وړ كسان( له هغه څخه بې خربه وي. )

داسدې عمل ته وايي چې په مرسددته يې يو يا څو كسددان د  تبلی يو كار پوه وايي چې: 

 يوې يا څو رسنيو په مرسته د خلكو په باور عقيده او كړه وړه له اغېز الندې راويل.

نفي مفهوم په توګه اسدددتعامليږي او د نوم له اورېدو نن ورځ تبلي  په ټولنه كې د م

رسه يې د خلكو پده زړونو كې نفرت پيدا كيږي، چې اواز ته هم په همدې نظر كتل 

و لپداره په ډله ييزو رسدددنيو كې په بېال بېلو د خپلومدالونو د خرڅال  كيږي. تجداران 

 تبلي  كوي چې دې ډول تبلي  ته تجاريت تبلي  وايي. ونوډول

اصالً مثبت يا منفي نه وي، بلكې د ا  تبلی ( په دې هكله لييك: 0221الحسن )نديم 

يو ارتباطي تكتي  دى، چې ډله ييزې ارتباطي وسديلې د خلكو رايې خپلو ټاكلو شويو 

 اهدافو ته متوجه كوي.
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نړيوال مداهر )جوز  ګوببلز( وايي: پروپداګند د دوه رسې تورې يا خنجر په  تبلی د 

ل  دښدمن پرې ونه وهي او و خت له السه وركړي، دى په خپله له شدان دى ، كه مب

منځه ځي او خل  يې په تبلي  باور نه كوي او باملقابل دښدددمن ورته پياوړى كيږي. 

ځكه دده ټولې الرې اوچت او پټ رازونه ټولنې او دښددمنانو ته ظاهريږي او دښددمن 

 (.05، 04: 74وړي. ) يې په مقابل كې سنجيده او قوي پالن جوړوي او له منځه يې

پدده دروغو والړ وي،  اسدددداسد افواه )اوازې( تبلی  پدده دریو حددالتونو کې پيل کیږي 

 كيږي. تر رسهفكر او سوچ  ژورپه ښه  تبلی مثبت او منفي 

ې زموږ په هيواد كکه اوازې اصدالً د حقايقو د پټولو او ګډوډۍ لپاره استعامليږي.  

ږي، كه چېرته دا خربه عامه يش، چې په خدارجي توكيو تده ډېر ارزښدددت وركول كي

خارجي غوړيو كې د خنزيز وازده )غوړ( استعامل شوي،نو دا يو مثبته اوازه ده، ځكه 

چې د هغده پده ځداى بده د هېواد داخيل توليدد زيات يش، ګټه به يې خپل دولت او 

ملت  ته رايش نه خارجي هېواد ته  او كه دا ذكرشدددوې خربه حكومت هم ومني، نو 

خربه بيا په پروپاګند بدليږي، نو په پاى كې به خل  د خپل هېواد د توليد شددوي دا 

 (73: 4تو، استعاملوي او ميل كمپنۍ به ښه عوايد الس ته راوړي. )

ځینو پوهدانو  د اړیکو پده اړه نوي لندډ خو تدازه معلومات لیکيل چې د ماسدددټري  د 

 خپله علمي تشه ډکه کړی .کچې له کتابونو څخه را اخستي ، هیله د ه چې له دې 

 (Types of Communication) :کوډولونهيداړ
 ي:ډول اړیکی په الندی شپږوډولونوویشل کیږ په بنسټیز

 .داخيل خپل منځي اړیکې )ځاين اړیکې (  -۳

 .خپل منځي اړیکې  -۰

 .دډلې یاګرو  اړیکې -۱

 .اضايف خپل منځي اړیکې -۲

 .ټولنیزې اړیکې -۵
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 .رسنیزې اړیکې -۱

 :داخلي خپل منځي اړیکې )ځاني اړیکې( -الف
داهغه اړیکې دي چې په خپله دشددخص له خوا په قصدددي یاغیرې قصدددي ډول په 

 غږیز،شفاهي یاغیرې شفاهي بڼورامنځ ته کیږي .

ټول انسدددددانددان داخيل خپددل منځي اړیکو )ځدداين اړیکو(رسه تړاولري ځکدده داد 

نورډولوندده اوبڼې تري راوځي او دا د ټولو  وړیکوبنسدددټیزه برخدده جوړوي چې داړیکا

نورو اړیکو بنسدددټ دی ځکه چې دا اړیکې نیمګړې وی نو  نورې اړیکې هم نیمګړې 

 .دی 

ګټورې وي  هغده تن چې دهغده داخيل خپلمنځي اړیکې )ځداين اړیکې (غښدددتلې او

دهغه نورې اړیکي هم پراخې اوغښتيل وي، په دغه ډول اړیکوکې داړيکې ټول اړین 

 ي شتون لري.توک

دبېلګې پده ډول :کده یوتن لده خپدل ځدان رسه خربې کوي یدا له ځان رسه فکر کوي 

اویاهم یوشددی خپل ذهن ته راويل ،نوپه دغوټولومواردوکې دهغه غوږونه اوسددرتګې 

 دیوه لیږدونکي دنده پرمخ وړي چې پیغام دمیډیم یامنځګړي له الرې لیږي .

ې ناڅاپي انګېز  چې ا ړوند پیغام د دغه منځګړی دهغه اعصدابومرکزي سیستم دي

په بڼه وي اوورسته دغه پیغام ترالسه کوونکي ته راځي چې، هغه انساين مغزدی.بیا 

ډول اړیکدده پدده خپددل ذات کې یوپوره مدداډل معزهم غربګون ښدددکدداره کوي، چې دا 

 اومنونه ده.

 اصطالحات بایدتوضېح يش : اودپورتني بحث په پایله کې الندې توکي 

 verbal):)شفاهي 

بیلګې   د دا لدده هغدده کلامتوڅخدده جوړ یددا وررسه تړاولري چې خربې پرې کیږی،

ن کرښددې په ذه ډرامې یاکومې لوبې الفاظ ،جمله او ډول که چېرې یوتن دشددعر،په 
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 Verbal)کې یاداښددت کړي اوله ځانه رسه یي ولويل ،دغه ډول اړیکو ته شددفاهي یا)

 وايي. هاړیک

 (Non-verbal)ې شفاهي: ري غ

ل دغه ډو  ډار او اندېښدددنه راپیدايش ، کله چې یوتن کې دیوه شدددی په اړه ځانګړی 

 اړیکو ته شفاهي اړیکې وايي.

 (verbal) غږيز:

اړیکې له بهرنی بیولوژیکي غږیدنې اوچاودنې عبارت دی چې په بې اختیاره دا ډول 

اوموخدده یی ترډیره ،فدوري اوقصددددددي تدرکدیددب رسه یدوځددای رامنځ تدده کیږي 

 تشدداوخطرڅخه دځان ژغورنې لپاره د مرستې راجلبول دي.

 Intra Personal)ب: خكك ككل مككنكك:ككي اړيككکككې:    

Communication) 
داهغده اړیکې دي چې دوه یاله دووڅخه ډیرخلک یي په خپل منځ کې ټینګوي ،چې 

وپه اداهم داړیکو یوه په زړه پورې بڼه ده چې راښکیل خلک پکې دیوبل نظرونه،ښه 

اسدانی رسه درک کوالی شدی .په دغه ډول اړیکو کی یوه ښه ځانګړتیا غربګون دی 

 چی نې  په نېغه دشخص له خوا رامنځ ته کیږي .

پدده دغدده ډول اړیکو کې داړیکو مدداډل ټولې برخې ،اړین رول تررسه کوي. دا اړیکی 

 عډیری وخت مخامخ وي نوځکه یوتن دبل تن له څیرې اوحرکاتو پوهیږي اوموضدددو 

 . درک کوي

 extra):اضككككككافككي خكك ككل مككنكك:ككي اړيككکككې      ج .

personal communication) 
داهغدده اړیکې دي چې پدده هغې کې چدداپېريددال غوره رول لوبوي. دبیلګې پدده ډول : 

و رسه نباتاتڅوک له یوه غیرژوندي يش، لکه دیوال یاله خاموشده ژوندې شیانو، لکه 

 وايې . غږیږي چې دي ډول اړیکوته اضافې خپل منځې اړیکې
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 Mass)کككې : )يككاړ) ډككلككه يكيككزې (   زې يككټكولكك  .د 

Communication 
داډول اړیکې ډېرې پراخې اړیکې دي چې پده هغده کې ډیر مخداطبین برخه لري او 

دمخاطبینو دشمیرمعلومول پکې ناشونی وي . داهم داړیکو یواړین ډول دی چې له 

 ټولیزورسنیو اووسیلو پرته ، امکان نلرې .

د  دا ،له الري تررسه کیږېا انټرنټ دغده ډول اړیکې د ورځپاڼې راډیو اویاتلویزیون 

 ډول اړیکوکې غربګون ځنډنی وي. اړیکو ترټولو ځواکمن ډول ده خوپه دي

د بیلګې په ډول : که چیرې یو ولسددمرشدد خپله بیانیه ، د تلویزیون یا رادیو له الري 

ه ټولیزي اړیکې وایې . داډول اړیکې او خپل ملت ته وړاندي کړي ، دغه ډول اړیکوت

وینداوې د نړۍ ټولې جغرافیدایي سدددیمې پرتده لده کومې ځانګړې او محدودې پولې 

 .خو غربګون یې ژر نه معلومیږي اغېزمنوې 

 Group)کككې : )يككګككتوا اړ ايكك د ډلككې  - ككككككككك ب

Communication 
 داهغه اړیکې دې چې دخلکو ډلګي یاګروپونه پکې برخه لري.

توګده : کده چیرې یو تن د وګړو یوې ډلې تده خطداب کوي، یاهم ددوو  د بیلګې پده

ټولګیوترمنځ بحث او مناظره صدددورت نیسدددې ، دې ډول اړیکې ته د ډلې یا ګروپ 

 اړیکې وايي.

 :تګالره  وکيكداړ
)Procedure of Communication) 

 داړیکو نیولوبهیرپه بنسټیزډول ، الندې دوو شیانو پورې اړه لري .

 نه      رمزایښودEncoding)) 

 ( رمزخالصه ونهDecoding) 
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 Encoding): ) رمزایښودنه –الف 
درمزایښودنې ماناداده چې، له مالوماتونه )اصلې ماده ( داړیکو له یوه سیستم څخه 

 داړیکودوهم سیستم ته واړول شې .

 د مالوماتو دغه اړول باید دکوډونو او رمزونو په بڼه وې ، دغه کوډونه دسدددمبولونو،

 نښو ، لیکو یاخطونو په شکل کې وي چې پټه او ناڅرګنده مانا وړاندې کوي .

په وینا : )) داله نښواو قواعدوڅخه جوړ دي ،دنښواو  )جان فینک (رمزایښودنه د 

کوډونو د کارونې مفهوم او څرنګوالی څرګندوي چې څه ډول داکوډونه رسه ترکیب 

 شوي دي ، ترڅوالپېچيل پېغامونه رامنځته کړي ((.

دکوډونودغده نظدام بدايد داړونده ټولنې دغړوترمنځ ګډ او تړلی وي.داړيکوبهري يې 

 په اسانۍ دپوهېدو وړ دی. له الندې شکل څخه

 

 

 

 

 

 

 

 (Decodingب ك رمز خالصونه:)
 ایپجاري وي،ياين  دايو منل شوی حقيقت دی چې داړيکوبهرينه شلېدونکی او تل

 نه لري، ځکه که يو تن رمزاېښودنه کوي،نو بل تن يې رمز خالصونه کوي.

پېغام  د نو؛ درمز خالصدددونې مفهوم دادی چې،کلده يو څوک  رمزاېښدددودنه وکړي

ترالسه کونکی يې دخپلې ذهني پوهې اوتجربې مطابق راژباړي. څومره چې په پېغام 
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کې رمزاسدانه اېښول شوی وي ،هغومره دتر السه کوونکي له خواپه اسانۍ دپوهېدو 

 وړوي.

ي يې د یوې دلتده اصدددال موخده هغده معلومدات او اطالعدات دي چې پیغام لیږونک

کي ته  په هغه ډول ورسوي  څرنګه يې چې دی يغام اخستونپوسیلې له الرې غواړي 

 غواړي .

 :ضتورت  موثرو اړیکود 
 موثرارتلاط :

( Receiver Orientedهرڅومره چې پیغام دهد  وړ شددخص له طبعې رسه برابر  )

څخه هد  د ترالسددده کوونکي په کردار او  ړیکو نیولووي . هغومره به موثروي ، د ا

چې  د اثراتو نتیجه ده  کله ړیکورویه کې بدلون  راوستل دي ، په رویه کې تغیر د ا

غام ، نو ته د پیراکړه  هندواڼهچې مهرباين وکړه ماته یوه  وکوم دکاندار ته ووای موږ

 ندواڼههپه رویه کې بدلون راوسددتل غواړې چې په نتیجه کې هغه تاته  اخسددتونکي 

 درکړي که داسې ويش نو دې اړيکې ته موثره اړيکه ویل کیږي .

داسې اړيکه چې د پیغام ترالسه کوونکي په رویه کې د پیغام لېږونکي د فکراو تصور 

 اړیکې بلل کیږي . ېمطابق بدلون رامنځ ته کړي موثر 

 څ ګه شونی ده :  اغېزم ې اړیکې

 کله چې مونږ د موثرو  اړيکو په هکله معلومات  لولو نو له مونږ رسه دا سدددوال پیدا

 مقابل کس غوښتنه څه ده  ؟موثره اړيکه څنګه شونې ده او د  چې ،کیږي

 څنګه هغه را ماتولی شو؟

 دکومو وسیلو له الرې کولی شو چې خبله موخه الس ته راوړو؟

په کي ټې د اړيکو د وسیلو د انتخاب په وخت کې باید الندې د ارتباطاتو په عمل ک

 ولرو  څو وکولی شو موخې ښې تر السه کړو.کې  ذهن 
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 : رسی الس ك۱
چاته چې پیغام لېږو  باید د داسددې وسددیلې له الرې ولیږو چې دوی دې وسددیلې ته 

الس رسدددی ولري ،کده چېرې مونږ د بداغوانانو  اومالدارانو لپاره اعالن  په انګرېزۍ 

و دا به ا نه کړيکړو نو زمونږ بزګربه هېڅ کله هم استفاده ترې و چاپ ورځپاڼه کې 

چې بزګر انګرېزي ورځپاڼې ته الس رسی نه  هېڅ کله هم اغېزمنه اړيکه نه وي ځکه

 لري او که یې و لري پرې  پوهېږي نه .

 :  تواي ك۲

د موثرو اړیکو لپاره دا هم اړینه ده ، چاته چې پیغام لېږل شدوی او له کومې وسیلې 

 لېږل شوی ،ایا دوی یې د  اوریدلو او رانیولو توان لري او که نه ؟

یوازې لوسدددتي طبقه لويل ،  هغه چې انټرنېټ او  مثآل : یو اعالن لده انټریېټ څخه

کمپیوټر ته الرسسدددی لري ګټه ترې پورته کولی يش دا شدددمیر  زمونږ په هېواد کې 

د دې  . ډېرکم ده  خلک بې سدددواده دي  خلک پوهه نه لري او نه پیاوړی اقتصددداد

 دواړو علتونو له کبله هغوی له دې نعمت څخه محروم دي.

 :  ژبه ك۳

ونړ ، کړیکو لپاره د ژبې ټاکنه هم ډېره اړینه ده ،که چېرې د بدخشدددان داغېزمنو ا

لېرې کلیو او بداندډو ته کوم  پیغام لېږل غواړو او په انګرېزي  ، اردو  ،او نورسدددتدان

چیندايي او رويس ژبده یې  خلکو تده ولیږو یدا يې ولیکو نو یقیندد اړیکې  نداکامې دي  

وهیږي نو په خارجی ژبه څنګه پوهه ځکه د دې سدیمې خلک په پښدتو ژبه سدم نه پ

 !.يش 

به ګریزي یا بله خارجي ژ کتیا د غرنیو سدددیمو خلکوته په انهمددارنګده کده د لويې پ

پيغدام لیږو نو غلطي کوو ځکده د هرې سدددیمې خلکو ته باید د هغوی په ژبه پيغام 

 ولیږل يش څو موثر متام يش.
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 ز اقوصادي اړخ :يټولن
کلده چې مونږ وایو چې د موثرو  اړیکو لپداره زمونږ پیغام  باید د اورېدونکو یا هد  

وړ خلکو له طبعیت رسه  برابر  او عیار  نه  وي . دا معنې لري چې ، پیغام لېږونکی 

د خپل اورېدونکي مزاج ، عمر، تجربه او د ده له ذهني برداشددت څخه خرب نه دی 

 له اغېز الندې راځي  . او ترې خرب وې يې  نو سمدستي  

د پیغدام لېږونکي اړیکده باید  تل دوخت له  ټولو رشایطو رسه برابره  وي . او الندې 

 ټکي کلک په نظر کې ونیيس .

 د د ا ړیکو په وړاندې ټول پراته خنډونه باید لرې کړي .۳

 د د لېږد مناسبه وسیله یې انتخاب کړې وي .۰

 وي. د پیغام یې په ښه بڼه رسه چمتوکړی۱

 . ويوه طرفه د اړیکه د۲

هه  اقتصدداد او سددیايس حاالت   ،پو  :د هد   وړ ټولنې رضورت ، مشددکالت ،عمر ،۵

 . ید یاو کلتوريې ښه ژور مطالعه کړ 

 به ، او رویه کې مناسددب بدلونچې د پیغام تر السدده کوونکی په علم ، تجر کله دې

 .او ستا پيغام به حتام ګټور متامیږي ی نو پوه شه چې اړیکه اغېزمنه ده راغ

 : يکو اساسي نتايد موثتو اړ
ابۍ د ناکامۍ یا کامیپيغام چې د پیغام تر لېږلو وروسددته د د ډاکټر مهدي په وینا 

په اړه قضاوت یا وړاندوینه ستونزمنه ده خو تر یوه حده مونږ اندازه کولی شو چې ، 

ده ،  له هغو  حاالتو او رشایطو څخه د یوه پیغدام بریدالیتوب ترکومه بریده شدددونی 

اوپده مټ يې باید تر منزله پيغام بدايدد خرب وو چې د اغېزمنو اړیکو لپداره اړین دي 

 .ورسوو

که چېرې دا حاالت او رشایط په پام کې ولرو نو پوه شددده  چې سدددتا پیغام سدددتا د 

 خوښې مطابق ورسېده او پایله به  يې هم ډېر په زړه پورې وي .



83 

 

ړیکو پده اړه مې د مختلفو عداملدانو علمي اثدار وکتدل او د هغو له مطالعې د موثرو ا

 چې ستاسو حضورته يې وړاندې کوم  څخه مې الندې ټکي  په ذهن کې را غونډ کړل

 کې :يغام اوتو ه تتمنځ اړيد پك ۱
دومره په ټیټ اواز وغږېږو چې دوهم شخص   کې صنف  او په  الر، مجلس که مونږ

و ن ی نه يشخربې وکړو چې مخاطب پرې  پو  زمونږ خربه وانه وري یا په داسددې ژبه

 مونږ ته متوجې نه يش او نه به مو خربه تاثیر وکړي .  هیڅکله مخاطب به 

که د رادیو له الرې څوک سدددتا پیغام وانه وري او یا خلک رادیو ونه لري ، نو سدددتا 

ام ضدایع کیږي ، که څوک کوم ماشدوم وګوري او ورته مسکی يش او ماشوم بل پیغ

طر  ته ګوري نو د ده موسکا به په ماشوم هېڅ اغېز ونه کړي  همداسې نور روابط 

 هم در واخله .

 که :يغام او تجتبې اړيد پك ۲
 دې وړاندې اورېدونکوه چې ل ،هات او اصطالحات کاروليمې ، تشبپه پیغام کې داسدې کل

نو پیغام به غیر موثر  وي  له دې رسه رسه که چېرې پیغام د اورېدونکي  ؛نوي تجربه کړي 

 غېر موثر  وي . ه په ټکر کې وو ، نو پیغام به له تجربې رس 

مثآل : که یو سدددیايس ګوند د خپل منائنده په اړه داسدددې خلکوته چې د دوی د منائنده له 

،دی ورته معلوم ، کردار او رفتار یې ورته معلوم وي داسدددې خربې کړو وړو څخه خرب وي 

وکړي چې د دې خلکو لده تجروبو رسه په ټکر کې وي نو خلک به هېڅ باور پرې ونه کړي ، 

که د دې سیمې د خلکو تجربه داوي چې کاندید یو بې ایامنه او خاین کس ده او ګوند یې 

و ایامنداره سړی ده چې دا خربي به په خلکو دا اعالن وکړي چې فالنی کاندید ډېر صادق ا

کوم اغېز وندده کړي ، ځکدده چې پیغددام د خلکو لدده تجربې رسه پدده ټکرکې ده  ځکدده زموږ 

نومدانددان ټولو تده معلوم دي  چې موږ تده يې هیڅ توره نده ده کړې بلکې دميل ګټو خال  

 ګامونه اخيل نو کله به هم وړ کسان دې ځوان ته رایه ورنه کړي .

بل عبارت زموږ دپارملان هغه وکیالن چې اوس  اوس دميل ګټو په خال  را پاڅېديل او پده 

شدخ  ګټې پايل ، خربې او وعدې به یې هیڅ کله افغان ملت غلط نه کړي بلکه د هغوی 
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په ضدددد را وپاریږي او په مقابل کې به يې توند غربګون وښددديی ، ځکه چې د دوی وعدې 

 اوشتون ملت تجربه کړ .  

 که :يت تتمنځ اړيغام او نخصيپ دك ۳
شددعوري وي اوکه غیرشددعوري ،زمونږ د یوې مهمې اړتیا پراسدداس تر  ګام او کار زمونږ هر 

دکارونو دتررسه کولو لپاره باید یو  داسددې شددخص وي چې په ټولنه کې دباور ، رسه کیږي 

وړوي ، دکدار وړتیا پکې وي ، د هغه کار توان ولري نو بیا يې پيغام په ټولنه کې منل کیږي 

او که چیرې د ده شدددخصدددیت او کړنې یو دبل خال  وي نو يې پیغام هم په ټولنه کې غیر 

، ځکه ځينې خلک په ټولنه کې منفور او ضدددعیف موثر دی هسدددې وخت ضدددایع کول دي 

او هیڅکلده يې پيغدام پر خلکو اغیز نه يش  شدددخصدددیدت لري چې ټولنده ترې نفرت کوي

ښیندلی ، موږ يې په همدې وختونو کې په مختلفو سیموکې د قومونو په مرشانو کې لیدلی 

و ارل شدددوي خشدددو چې په  لوړ و چوکیو د ځينې کړیو له خوا د خپلو ګوندي ګټولپاره ګوم

پایله يې صددفر ده  ځکه په هر قوم  کې دنفوذ او رسددوخ خلک معلوم وي  نو دشددخصددیت ، 

  پیغام او مسولیت ترمنځ باید یو تړاو موجود وي

 که :يال تتمنځ اړيغام او چاپېتيد پك ۵
د شددخصددیت د تکمیل په خاطر ته په خپل پیغام کې په کومو کړنو چې تکیه کوې ، په دې 

  اړینده ده چې د اورېددونکو یا مخاطبانو چا پېریال او حاالت د دې اجازه ورکړيبرخده کې 

په دې معنی چې د پيغام  ، که نه نو پیغام به مو بې اغېزې وي څده چې تده وړانددې کړې 

  .دلیږد لپاره باید محیطي رشایط هم  موزون وي که موزون نه وي موخه الس ته نه شو رړی

 هیوادوالو  لپداره چې د روغتیدا او وزن مشدددکل لري هغه وخت  کده وغواړې د هغومثآل :   

 ه ادذجوا رو ډوډۍ د صدددحت لپاره ګټوره غبریالی کېږي چې خلک پدې قانع کړې چې د 

ې ځایه ب، جوار په مارکېټ کې نه وي نو سددتا خربه به که او باید تاسددو يې اسددتعامل کړي ،

 .ځکه الس نه ورته کیږي  وي 

او اصول وضعه کړي چې په افغانستان کې يې  کله کله داسې قوانین یا زموږ  اوسنی دولت

او ځينې ضدددمیني امنیت  پده دې رشایطو کې عميل کول نداممکن دي ، ځک ځینې کارونه

ي نو نه و او ضددمنی رشایط برابر د همدې کار لپاره امنیت ته جدي اړتیا لري ، که رشایطو 
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ځکه داسددې کار چې امنیت يې الزمي وي باید د  کار هسددې د وخت ضددایع کول دي  زموږ 

 .امن فضا ورته مساعده يش 

داسددې کړنو مرصددو  وې چې په ټولنه کې په همدې ډول که ته د شددخصددیت جوړولو په 

ه نو په یوه مسددلامنمنفور وي کله به موخه ترالسدده نه کړې ، لکه رشاب څښددل ، بد اخالقي 

ه د ټولنې اسدداسددات دې مسددایلو ته اجازه نه ک ته یوسددې ځکارمان خاور  دا  ټولنه کې به 

 . ورکوي 

د دې ښددده مثدالونه په هندي چاپېریال او ټولنه کې شدددته ، په هند کې د زراعت د برخې 

پوهان په دې عقیده دي چې هلته د غواګانو زیات شدددمېر د هېواد په اقتصددداد او خوراک 

و خ ېدای يش ک بریده حلغواګانو په حاللولو رسه سدددتونزه ترډېره  وج ده چې د اضدددايف ب

کړاو دادی چې څوک بده هلتده غوا حاللده کړي ؟ ځکه هلته غوا ته په هندي مذهب کې د 

د پوهانو دا اسددتدالل به هېڅ ځای ونه نیيسدد ځکه چې په هندي مور په حیث کتل کیږي  

دې کار او  چاپېریال کې هندوان غالب دي د غوا ذبح کولوته هېڅوک هم اجازه نه ورکوي 

 .  چمتوکله هم نه  ته 

یا که څوک دا نارې وهی چې باکستان یو اسالمي هيواد دی ممکن د نړۍ اسالمي هیوادونه 

کلونو کې له اسدددالم څخه لنګه غواجوړه  ۲۲او ټولنې يې وررسه ونه مني ،ځکه دوي په تیرو 

دنړۍ په سدددلګونو  کړې  فقط ګټه ترې اخيل او د فوځ ټول اعامل يې د اسدددالم ضدددد دي 

 .امنان يې د خپلو پاکستاين کټو لپاره قرباين کړل  او ال دوام لريمسل

 خنډونه  له منځه وړل  . ود رسنیزـ ۶
داچې پده اړیکو کې خندډونه را منځ ته کیږي نو دحل الر هم لري چې باید د له منځه وړلو 

له رسدددنیز خنډ څخه موخه هغه غیر مطلوب عمل ده چې د پیغام .    لباره يې هڅې وکړو

یا را  ع مرحله کې داسې واق پورې د  تسلسل په  پیغام اخستونکيد تر ، لېږونکي څخه پیل 

و ا او پرې يې کړي  لده منځه یويس يش چې د دواړو ترمنځ طبعي یدا رواين اړیکده منځ تده 

د پيغام په جریان کې  یو خنډ ورته پيدا    پیغام په اغېز من ډول خپل هد  ته ونه رسېږي

 او په الندې ډولونو دي . کړي 
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 معنوي خنډونه:ك ۷
دا خنډونه هغه وخت را پیدا کیږي چې پیغام ترالسدده کوونکی د پیغام لېږونکي په ژبه ونه 

خلک مونږ نو ز  بیانويپوهېږي ، مثآل : کده چېرې چینایې هیئت خپل پیغام په چینایې ژبه 

ه بلکه یو ترجامن بد چینایې هیئت پیغام درک نىلددد کړای او دا اړیکه ناکاميږي ،  شددداید

نا به وی ، په همدې ډول کله چې زمونږ سدیاسیون کلیو بانډو ته ځي او وینا کوي نو کاروي 

اغېزمنه وي چې د خلکو په ژبه ، د خلکو د سدددویې ، علم ، عقل او شدددعور وخت  ه غدیې ه

 . یر موثرې اړیکې دي ، کنه غخربې وکړي مطابق 

 الندې شکل يې د ښه وضاحت لپاره وګوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیغام اخیستونکی          پیغام لېږونکی

 

 همغږي

 ګډه سیمه       )د تجربې له اعتباره(

له پورته شددکل څخه داسددې څرګندیږي چې د پیغام لېږونکي اوتر السدده کوونکي د 

دواړو تجربو ترمنځ همغږي موجوده ده ، څومره چې د لېږونکي او تر السدده کوونکي 

لې چې د فاص ،د تجربې ترمنځ فاصدله نسدبتد کمه وي اړیکه هم دومره اغېزمنه وي

 په دې زیاتوايل رسه به پیغام همدومره بې اثره وي .

د تجربې 

 ډګر

د تجربې 

 ډګر
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 ( .Frame of referenceذبني پس منوت :) 
دې ه ( ده ، لFrame of referenceپرواندې بل لوی رواين خنډ ذهني پس منظر)  ود اړیک

څخه هد  داده چې پیغام لېږونکی یوې پېښې یا ستونزې ته د خپل دید له نظره ګوري او 

ېري يې ا انګګوري  ستونزې تههمدا شان پیغام تر السه کوونکی له خپل دید او زاویې څخه 

 وي ، مثآل: الندینی شکل چې پیغام لېږونکی یې یوهکلوی توپیر چې دا دواړه رسه 

 

 شکل                                       

 

 

 

 ګل او ځینې نوریې د ونې پاڼه تصور کوي . ه ګڼي خو پیغام اخیستونکی یېنقش

 د نقشه ) پیغام لېږونکی (۳

 د ګل ) پیغام اخیستونکی (۰

 د پاڼه ) پغام اخیستونکی (۱

ې د ک توو، په حقیقبیل  ماخذ او منزل دواړو برداشددتونه له پورتنی شددکل څخه د 

پیغام لېږونکي مقصدد مخاطب ته د خپلې ذهني نقشې پیغام ورکاوه چې ترمنځ یې 

همغږي نه وه موجوده او پیغام له ناکامۍ رسه مخ شدددو ، د پیغام د بریالیتوب راز 

 یوازې د دواړو خواوو په همغږۍ کې ده .

 ات :يز روايوري او ټولنکلو
م دی په دې اړه مو  مخکې هم معلومات وړاندې کړل ولې  دال ښدده پوهیدو لپاره از 

 و .ورزیات کړ  چې  یو څه نور هم  پرې 
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د یوې ټولنې پده ورځني ژوندد کې کلتور ځانګړی ، خورا ، ارزښدددت لري ، که چېرې 

غام واج په خال  کوم پیپیغام لېږونکی د یوې ټولنې د عقیدې یا د دوی د رسم او ر 

ل پوناخوښي به څرګنده کړي ، پیغام خچابه ښده ونه لګیږي اڅ خپور کړي نو په هې

 . زموږ هڅه بې پایلې رس ته رسیږيارزښت له السه ورکوي او 

لپاره تبلی  کول او یاهم په یوه  عقدایددو مثآل : پده یوه اسدددالمي هېواد کې د کفري 

د  ارزښت بیانول او دې لوري ته مرشوباتو غیر رشعي  اسالمي او سنتي ټولنه کې د

 نه وي لکه په یوه داسې ټولنه باندې چې به م=دومره موثرخلکو غام یپ  ورابلل وخلک

، وررسه خوري خلک ارزښدددت يې بیا ن کړی يش ځکه هلته يې هلتده رشاب عام او 

 .عادي دي  ، هیڅ مامنعت نشته 

کدا وړانددې له دې چې جاپانې پوځیانو ته د د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهدال امری

وسدلې پرځمکه کېښددو ) د تسلیمېدو( ووایې د دوی کلتور او د جاپاين وګړو فکري 

بڼه یې تر مطالعې او څېړنې الندې ونیوله چې له دې څخه دوی ته دا په ډاګه شوه 

چې جاپاين وګړي هر څه قبلولی يش خو د خپل شدداه په خال  یوه کلیمه هم نىلدد 

مالی ، نو کله چې دوی ته د تسددلیمېدو ویل کېدل نودا هم ورته وویل شددول چې زغ

له ماتې منلو وروسته به بیاهم د دوی ) جاپانیانو ( شهنشا به واک کې پاتې کیږي ، 

 دې پیغام امریکایانوته ډېره ګټه ورسوله اودا یو بریالی پیغام وو.

تو ، نانو دشامل ، جنوب . پښپه افغانستان کې دتیرو لسیزو په جګړو کې زموږ دښم

فاريس .شعیه ، سني او تنظیمونو په نومونو رسه وجنګول . او اوس هم ځينې خارجي 

کړۍ غواړي افغداندان د وروروژنې اور تده ور ټیل وهي  دهېواد په شدددامل ، رشق او 

جنوب کې يې ځینې کړۍ ګومدارلې دي څو ورڅخده کدار واخيل  دا کدار ځکه کوي 

 ر کې کامیابه ثابته شوې او خلکو کار پرې کړی دی .چې دا تجربه په تی

ټولنې ته لېږل کیږي چې د هغوی دین ، مذهب ، کلتور، رسم  کله چې پیغام داسې

او رواج بېل وي نولومړی د هغه سدیمې د وګړو کلتور، رسم اورواج په نظر کې نیول 
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کیږي ، له همدي امله هېوادونه چې د نورو هېوادونو لپاره د هغوی په ژبه خپرونې 

کوي ، د رادیو یدا تلویزیون له الرې نو د هغه هېواد د پوهو خلکو خدمات تر السددده 

ي خو و  با اغیزه کوي ، چې نرشددیات په داسددې بڼه ترتیب يش چې تاثیر یې ژور او 

مره هم خوندور وي بې اثره به وي اود بلې کده معدامله برعکس وه که پرګرامونه څو 

 ټولنې د خلکو لپاره به د قبول وړنه وي .

لندډه داچې د پیغام لېږونکو او تر السددده کوونکو تر منځ د کلتوري او ټولنیز ټکر له 

ثره يش مو ه  واره نهرسه مخ کیږي ، ترڅو چې داستونزه کبله پیغام له خنډ او ځنډ 

 اړیکه ناشونې ده .

 د پوبې کچه :د مخاطب 
ل خلک دخپل عق  لهم (ی قدر عقو )یکلم الناس علپده عريب ژبه کې معقوله ده چې 

هرچارسه باید دهغه   ځکه ټول انسانان یو شان پوهه نه لري  ازه خربې کوي .په اند

که د پیغام تر السه کوونکي د عقل پېامنه محدوده وي  په سویه او ژبه خربې ويش 

لري رک کې ستونزه و ټیټه وي اویا د پیغام د مفهوم په دیعنې د زده کړې کچه یې 

پر وړاندې یو لوی خنډ او ستونزه ده که چېرې یو پیغام لېږونکی د  ونوداهم د اړیک

سدددویې  لهه باره کې خربې کوي نو دا د هغه یوه ندالوسدددتي رسه دجمهوري نظام پ

و په اړه لوړې خربې دي ، پده همددې ډول کده هغده ته د پرمختليل زراعت د طریق

عاملانه پیغام ورکړي نو هغه به یې د خپلې کم علمۍ له امله رد کړي ، چې له امله 

بده یې د مرجع او هدد  تر منځ همغږي رامنځ تده نىلددد ، د دې خنډ د لرې کولو 

رو، اصددولو ال لپاره اړینه ده چې پیغام لېږونکی د خپل پیغام مفهوم له بېالبېلو زاویو 

مو ، ډراامتو پر ځای باید له تصدددویرونو ې کړي او د څو کلڅخه وړاندا ژبو له الرې 

ځکه په بې سددواده سددیمه کې داشددیان ښدده او فلمونو په وسددیله پیغام ولېږدول يش 

 .پایله لري
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 (Expressionد اظهارولوانداز) 
د پیغام لېږونکي د پیغام لېږلو بڼه یا تصدددورات له نورو چارو یا حاالتو رسه ه کله کل

ې له امله یې د پیغام لېږونکي فکر او هد  درک کول ستونزمن وي اړخ نه لګوي چ

میل ږي ، د ارتباط تک،چې لده امله یې اړیکه بې اثره کیږي او له ناکامۍ رسه مخ کی

محددود ، پدددې برخده کې لدده نورو حواسدددو هم ګټدده  ه دییوازې تر کلامتو پورې ند

 اخیستی شو .

بیانولی شددو، پدې رشط چې حرکت یا  مونږ په خپلو حرکاتو او اشددارو رسه هم یو څه

اشددداره مو د پیغام له مفهوم رسه برابره وي ، مثآل : که یو څوک د خوښدددۍ اظهار 

کوي خوپده څېره یې د غم تداثیرات وي نو مخداطب به کله هم د رسچینې دا پیغام 

 يش کړای چې دی خوشحاله ده .ه درک ن

خت و نکي د بیان او اظهار طرز له د بریدا لپاره اړینه ده چې د پیغام لېږو  ړیکونو د ا

 .يش یله ښه الس ته رااپيې څو ،  رسه مطابقت ولرياو چاپیریال 

 (Cognitive Dissonancyپه درک کولو کې عدم توافق )

حت ته را بويل چې سیګرېټ د صدو و ښ که پیغام لېږونکی مخاطب د سیګرېټوپرې

څه پوهېږي خو پیغام  لپداره زیدان لري نوکلده کله مخاطب رسه لدې چې په دې هر

بې ارزښته ورته ښکاري ، دی د سګرېټو څکول پر ځای کار بويل او  د دې لپاره ډول 

 ډول دالئل وړاندې کوي .

مثآل : لس کاله کیږي څکوم یې خو بیا روغ رمټ یم ، پدې رسه وخت ښه تېریږي ، 

ر او سدددګرېټ د یوازيتوب په وخت کې انډیوال ده ............... داحالت د شدددعو 

عمدل د عدم مطابقت په نتیجه کې رامنځ ته کیږي چې د پیغام پر وړاندې یو خنډ 

و اده کله چې مخاطب ته یو عمل سددم ښددکاره يش نو بیا د هغه قائلول د منبع لپاره 

 .ید کار  ستونزمنله عمله راګرزول یو 
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د شددعوري عدم مطابقت د وضدداحت لپاره پروفیسددور مهدي حسددن په خپل کتاب 

 کې لیکي : “عامه ابالغ “

پددې برخده کې پده امریکدا کې یوه څېړنه وشدددوه چې پکې له هغو خلکو رسه مرکې 

سددتو وړاندې د ېوشددوې چې غوښددتل یې نوي موټر واخيل ، دي خلکو د موټرو له اخ

ډېرو بېال بېلو موټرو په هکله معومات راټول کړي وو. لدې وروسدددته هغوی یو موټر 

ړاندې به یې هر ډول اشددتهار لوسددتلو ، د هغه پر سددتلو وېسددت ، د موټر له اخېواخ

وټر م ستو وروسته به یې یوازې د هغهېځانګړتیاوو به یې فکر کاوه مګر د موټر له اخ

وو، ځکه چې غوښتل یې چې خپله خوښه ی سدتېده د اخپه اړه اشدتهار لوسدتلو چې 

موټر بر حقده وښدددایې او داهم امکان لري چې دې خلکوته معلومه وي چې د ده له 

 څخه نور قیمتي موټر هم موجود وو.

اوالدونو يې څو ځله ورته  لري  سدددایکلزموږ یو ګاونډی چې اسدددتاد دی او زوړ موټر 

وویل چې ! : پالره نوی موټر سدددایکل به درته واخلو پرې ګرځه . خو پالر يې نه مني 

 یځکه ده ته خپل موټرسایکل ډیر ګران دی او وايي چې زما خپل موټر سایکل ښه د

 زما ملګری دی ، وفادار دی بې وفا يي نه رارسه کوي .

 ژبه :
د اړیکې لپاره ژبه ډېره مهمه ده ، له ژبې پرته بریالۍ اړیکه سددتونزمنه ده  ژبه هغه 

یو څوک داسددې یو چاته پیغام په که مثال وسددیله ده چې پیغام کټ مټ لېږدوي ، 

ه یوازې په همدې ژبه او هغ ويانګریزي ژبده لېږي چې د هغده مورنۍ ژبده پښدددتو 

چې پیغام تر السده کوونکی به کله هم مقصد اومفهوم  خربه  ده پوهېږي ، معلومه 

يش کړای ، په همدې ډول که رس چینه د مخاطب په ژبه بر السدددې نه وي ه درک ن

نو اړیکه به هم ناکامه وي ځکه چې پدې ډول رسچینه خپل پیغام او خربه په کامل 

 .نو بنا اړیکې بې ګټې شوې هیڅ اغیز يې ونه کړندې کولی يش وړاه او واضح ډول ن
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 :کو  ه برخه کې د ژبې د کارونې اصوليد  اړ

داچې انسدانان خپلې اړیکې په ژبو ټینګوي نو الزم دی چې یو څه اصددول په نظر کې 

 ونیيس څو وکولی يش په ښه ډول یو له بل رسه اړیکې وسايت .

يل دهغوی نظریات لوستما  مهم ټکي ددې کار لپاره ټاکلی   مختلفداړیکو پوهانو 

او دهغوپه رڼاکې مې داسې یوڅه لیکيل چې درنو لوستونکوته په درد خوري اودادی 

هیله چې په مناسب ځای کې مناسب او کره کار  کوم وړاندېيې حضور ته  ستاسو 

 ترې واخلی .

 د  ه اوږد وا ی ډډه کول :۱

وږدو ویناوو د ، ډېری خلک د ا خت ارزښت زیات شوید و  دې عرصي نړۍ کېپه 

ړینه ده چې خپلې خربې یا وخت نه لري ، نو ا د لوسدددتلو لپاره  ونوعبارت او رېدو او 

 .څو خلک تنګ نه شی لنډ او جامع بڼه وړاندې کړئ  پهپیغام 

 : ( تنلنل تړاو )د ۲

ئل او افکار، حقایق ، دال د پیغام په برخه کې د ژبې کارول باید په داسې بڼه وي چې 

دا سدددې بڼه وي چې د تسدددلسدددل اصدددل پکې مراعات شدددوی وي چې ه وړاندیزونه پ

اورېدونکي ، لیدونکي او یاهم لوسددتونکي د پیغام له روان تسددلسددل رسه یو ځای الر 

داسې ډول چې د لوستونکي ه ووهي او په مسدلسدل ډول حقایق را بر سدېره کړي ، پ

داسې ډول وړاندې يش ه و که چېرې حقایق او دالئل پګومان په یقین بدل کړي ، خ

چي یوه خربه له یو ځای  او بله له بل ځای څخه او په منځ کې یې کومه بله خربه یا 

 ،پیغام وي نو د ربط د نه شددتون له امله لوسددتونکي خپله حوصددله له السدده ورکوي 

ی شوي وي چې زموږ د ځینو پوهانو په اثارو کې داسدې الفاظ او کلامت ځای په ځا

کلده يې لولې  کلامت او الفداظ يط هیڅ تړاو نه رسه لري او که يې  لري هم داسدددې 

 .الفاظ پکې وي چې اصل موخه له سړي ورکه کړي 
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  مې :  ې کلي اړريد غ۳

متدل دی چې د هر مسدددلدک لپاره خلک وي په دې معنی چې هر مجلس ، ځای او 

 باید دهغو په رڼاکې خربې وکړی يش .چاپیر یال ځانګړي اصول او قواعد لري چې 

ه مې پکې ونده چې غیر رضوري او سدددتونزمنې کل شدددونیوخت ه غبریا لی پیغام ه

پیغددام غیر موثره او د ندده  جملې ، او الفدداظ پېچلی ترکیددب ، مبهمې، کددارول يش 

پوهېددو وړ ګر ځوي ، د عدامده اړیکو په برخه کې کله هم چې پیغام لېږل کیږي نو 

ې او لغات مټولو لپاره دی نو باید پېچلې کل دې ټکي ته مو باید پام وي چې پیغام د

  تر څو د هدفوړ خلک ترې سامله ګټه پورته کړي .ونه کارول يش   پکې

 طرز:

ه برخه کې د طرز انحصار تر ډېره بریده د مخاطب د پوهې په کچه د عامه اړیکې پ

پورې اړه لري . کده چېرې مخداطب لوړ سدددواد لري ، نو پیغام لېږونکی خپل پیغام 

بدایدد پده منطقي ډول وړانددې کړي ، ځکده چې بداسدددواده خلک منطقي انداز ډېر 

ه ي ، ځکه نخوښدوي ، خو په مقابل کې بې سدواده خلک بیا منطقي انداز نه خوښو 

پوهېږي ، نو اړینه ده چې دوی ته پیغام په ساده او روانه ژبه وړاندې کړل يش ، تر 

، ځکه ښه وینا هغه ده چې خلک يې واوري څو په اسانه ډول پیغام درک کړای يش 

اود ژورنالیزم په مسدددلک کې کله کله دمقابل کس د راجلبولو  او عمدل پرې وکړي 

نې متلونو څخدده هم ګټدده اخسدددتددل کیږي چې دا هم لپدداره لدده ټوکو طنزونو او ځي

دژورنالسدددت په وړتیا، تجربې ، چاالکي او درایت پورې اړه لري هر څوک دا کار نه 

 .يش کولی 

 د موافقت نه شتون دساالتو او واقلیتونو تر م ځ

 له پیغام لېږونکيد موثرې اړیکې پر وړانددې یو بدل لوی خندډ دا هم دی چې کله ک

پیغام  لهوړ ټولنه ، چې له امله یې هد   نظر کې نه نیيساړتیا په  وحاالت او د خلک

رسه عالقده نده څرګندوي ، چې پایله یې ناکامي ده ، نو اړینه ده چې د پیغام دلېږد 
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په وخت کې دیوه طبیب په څېر د مخاطیبینو پر نبض الس کېږدي او پوه يش چې 

ه غام له حاالتو او واقعاتو رس دې رسه رسه پیغام لېږونکي خپل پیه دوی څه غواړي ل

ځکه که دوخت رشایط په نظر کې ونه نیسې کیدی يش ستا پیغام د  سم عیار کړي

وخت دنه مسدداعد کیدو له کبله بې ګټې ثابت يش او په ټولنه اغیز ونه لري ، مثال 

کدال کې ټداکنې کیږي بداید امنیت وي که امن نه وي چې کاندیدان  ۳۱۹۱کده پده 

همدارنګ زموږ د لوړ وکړي څوک رايي اچونې تده نه حارضیږي  څومره نداريڅومره 

زده کړو وزارت ځينې قوانین چې د ټولنې له فعيل حالت رسه په ټکر کې دي د پيل 

کولو لپاره يې ټولې ادارې او پرسونل له ستونزو رسه مخ  وې بالخره يې بیرته قوانین 

 .تعدیل کړل 

 عمت :
  ۳۱يش .مثآل : یو  ګرځیددلیکې عمر هم خندډ د اړیکې د رواين خندډونو پده برخده  

کلن هلک که څومره خپل پیغام په فصیح ، بلی  ، او مدلل ډول وړاندې کړي ، خو د 

 یرتوپکلن سدددړي لپاره به ډېر د اعتامد وړ نه وي ، ځکه چې عمرونه یې ډېر  ۱۲یوه 

کله  واپه افغاين ټولنه کې دا معمول دی چې کرشان باید دمرشانو خربه ومني لري 

ذهني پس ،  شددداهدې ، تجربې ، اومطالعې چې د دوی عمرونه یو شدددان وي نو د م

نورو برخو کې رسه ورتده والی لري ، چې لده املده یې پیغام یا اړیکه هم پده منظر او 

 وي .او رسه همغږې بریالۍ 

 ( :لیک )خط
د پیغام په بریا او ناکامۍ کې خط هم ونډه لري ، دا ممکنه ده چې یو اعالن په یوه 

، ځکه  دیوه اعالن  وي غیر موثرسدددیمده کې اغېزمن وي ، خو په بله کې ممکن بیا 

او همدارنګه دسدیمې کلتوري اسداساتو له کبله اغیز په بې سدواده اوباسدواده ټولنو 

 . نه پکې ځانګړې ونډه لرلی يش ې  دودو د سیم او بیالبیل اغیز لري 
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د خوست خلکو ته وړاندې کړي  عالنمثآل : که د یوه نوي ډیزاین کندهارۍ غاړې ا

لري خوکه دغه اعالن په کندهار کې ه شدددایدد تداثیر یې کم وي ځکده دلتده رواج ند

خلکوته وړاندې کړای يش نو مثبته نتیجه به ولري ځکه چې د خوسدت خلک سدداده 

يزې يپه دې برخه کې ښددداري او غري ، ګلدوز خلک کندهار  غداړه خوښدددوي ، او د

د ښدددار خلک عموما نوي سددداده ، او ډیزایني شدددیان لري ، رسه  توپیر لوی سدددیمې 

 . خوښوي او دغرو خلک لرغونې جامې او ...

 : ننل

په سدددیمو کې دنسدددلونو مسدددلې هم خنډونه را زیږوي او هغه خلک چې په کله کله 

سدددیمده کې تخریبي موخې لري لده دې ټکي لویه ګټه پورته کوي ، زموږ هیواد کې 

یکو اړهم د  ونه نسيل تضادتنظیمي او مذهبي جګړې له همدې امله رامنځ ته شوې 

ن افریکا کې د سدددپیرا منځ ته کوي . مثآل : په سدددویيل  ډونه پده برخه کې خن پده 

پوسدتو او تور پوسدتو تر منځ له ډېره وخته را هیسې د واک پر رس شخړه وه ، سپین 

پوستي کم خو په واک کې وو ، او تور پوستي له اکرثیت رسه رسه  له واکه بې برخې 

 وو......

دلته که چېري سدددپین پوسدددتو تور پوسدددتو ته له حکومت رسه رسه د همکارۍ او 

و  په موجود و  دا پیغام او اړیکه به ناکا مېده ځکه دلته نسدلې تضادوفادارۍ ویل ، 

کال په برماکې د روهنګي مسلامنانو او بودایانو تر منځ  نسل وژنه چې بودایانو  ۰۲۳۱

همدارنګه په تیرو د مسددلامنانو وژنه پيل کړې وه د همدې برخې یو ښددده مثال دی 

ینو سددیموکې د قومونو تر منځ لسددیزو کې په هیواد کې دشددعیه سددونی ، فعال به ځ

ټکرې هغدده څدده دی چې د هیواد پدده ټولو اداري ، غیر اداري او نورو برخو کې يې  

 ځانګړي اثرات تر سرتګو کیږي ، جنګونه ، النګې تښتونې ، وژنې ... را منځ ته  کوي 
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 ات :يکورِّن روا

کو پر دا چې مونږ سدددنتي ټولندده لرو نو بعضدددې وخددت مو کورين روایددات هم د اړی

وړاندې خنډونه جوړولی يش ، بعضې خلک د کورين روایت ، رسم او رواج له امله د 

و ل ورته د خپلمنلري ، او پر ځان د کوم نوي فکر پېړیو زاړه فکرونده لده ځدانده رسه 

 .چې ډیر په سختی منل کیږي رسم او رواج سپکاوی ښکاري  اسالفو 

 لله یو نسدددل څخه بل نسدددل ته لېږ  کورين روایات له نیکونو او غوره نیکوونو څخه

ي  او ورو ورو د یو قدانون او پداکوايل  بڼه غوره کوي ، په عموم کې خلک د دې کیږ

کله کله د وړو  وړو  مسایلو پر رس لويي النجې روایاتو پر خال  هېڅ نه شې زغمالی 

 .را منځ ته کیږي  ، چې دا ډول  مسایل هم  داړیکو په مخ کې لوی خڼډ جوړوي 

روایت خوښدددوونکی سدددړی خپل کورين روایات لوړ ګڼي ، که چېرې څوک هڅه یو 

متاثره کړي ، چې د ده له يې وکړي چې د کوم ګوندد لده منشدددور او کړنالرې څخه 

 کورين روایاتو رسه په ټکر وي نو کله به يې هم اورېدو ته زړه ښه نه کړي .

 اي ازادي محدودول :يد ب
حق دی ځکه انسدان خدای داسې خپلواک پيدا د فکر اوبیان ازادي دانسدان طبعي 

کړی چې د فکر الريې څوک نخ يش بندولی ، که يې بندوي نوزغمل یی ناشوين دي 

او باالخره  دابندیز لري کیږي ځکه د انسددان ضددمیر هغه څه دی چې بې ځایه ناروا 

ځواک ندده مني کندده دلرغونو او اوسدددننۍ پيړۍ د زورواکددانو لدده کبلدده بدده د ډیرو 

 نو افکار په سینو او مغزو کې دفن شوي وو.انسانا

کدده چېرې پدده کوم هېواد کې د بیددان ازادي ندده وي نو دا سدددتونزه هم د اړیکو پر 

وړانددې یو خندډ ده ، پده داسدددې حداالتو کې هېڅوک خپل فکر په ازاد ډول نشدددې 

بیانولی ، که چېرې پر رسدنیو دولت واکمن وي نو اپوزیسیون او د حکومت مخالف 

د حکومت پر غلطیو ،پا لیسدددیو  ، له نیوکو څخه عاجز وي  او خپل غږ تر ګونددونه 

 خلکو نىل رسولی .
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 کو  غوښونه او ضتورت :يد موثتو اړ
څومره چې پیغام د اوریدونکي له طبعیت رسه ) د اورېدونکي یا تر السه کوونکي له 

ي کوونک اړیکې څخه هد  د تر السه له . ذوق رسه برابر وي ( همدومره به ګټور وي

چې په رویه کې  ید اغیز ارتباطیا مخاطب په رویه کې بدلون راوسدددتل دي . دا د 

 بدلون را ځي .

مونږ بدایدد خپدل پیغام پداسدددې بڼه چمتو کړو چې زمونږ لیدونکي ، لوسدددتونکي او 

اورېددونکي زمونږ لده پیغدام څخده زمونږ د هد  مطابق مفهوم واخيل . د پیغام له 

اړوندد ه خلکو ، چداپېریال او د دوی ذهني کچه باید په پام کې ترتیبولو وړانددې د 

ولرو. داسدددې کلیمې ، عالمې او پېچيل تشدددبیهدات بداید ونه کارول يش چې خلک 

 وررسه نا اشنا وي .

د موثرې اړیکې پده برخه کې پیغام د مال د تیرحیثیت لري . مثآل : ته د یو داسدددې 

و نه هم پدې برخه کې عالقه او يش نوم اخلې چې مخداطدب وررسه اشدددندا نه وي ا

ا سددتل يش یېبه ناکامه وي ، خو که چېرې د دايش نوم واخ دا اړیکه جربه لري نو ت

ذکر يش چې له وړاندې مخاطب وررسه آشنا وي ، نو په آسانۍ رسه به ستا د خربې 

ې مثال په افغانستان ک مفهوم درک کړای شې ، چې دا به هم یوه بریالۍ اړیکه وي 

ډولل د اوب کشتۍ پيژنو حال داچې په بحري هېوادونوکې څو ډوله کشتۍ موږ یو 

شدته او پيژين يې  نو موږ له یو ډول رسه اشدنا یو او نور خلک د هر ډول کشتۍ نوم 

 .او بڼه پيژين 

 مو کارول :يد وړ اومنا سبو کل
پده برخه کې د وسدددیلې د انتخاب پر مهال باید دا خربې په ذهن کې ولرو  اړیکود 

 . چې

، او د پيغام  درسدولو وسیله مو چې غوره  چمتو او لیږودددد د چا لپاره مو چې پیغام ۳

 وسیلې ته دوی الس رسی لري او که نه ؟ نومړې کړې ، ایا 
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 د ایا دوی یې د رانیولو توان لري ؟۰

 د ایا انتخاب شوې وسیله د دوی په ژبه د پیغام د لېږد وړتیا لري ؟۱

 یا وسیله ډېره مناسبه ده ؟ د د دوی لپاره کومه رسنۍ۲

 . ورځپاڼه ، تلویزیون او که رادیو 

 . مخامخ خربې 

  قیصې او داسې درامه ، طنز ، ،متسخر،داستان ،دودیزې وسدیلې لکه نقايل   

 نور.

  ، وړې او محدودې وسددیلې لکه ټی، ریکارډDVD  پروجیکټور او داسددې ،

 نور .

  لکه انټرنېټ او داسې نور.او یا هم نوې او پر مختللې ټکنا لوژي پر مټ 

د دوی دغوښدددتنو، اغیز ، الس ريس او توان د درلودلو په رڼاکې باید وسدددیله وټاکل 

 يش.

 د ژبې کارول :
و ا جملې کلامتبېلې  بیال شدداو خوا  ژبې ویل کیږي چې۱۲۲۲د ځمکې پر مخ تقریبا 

نایو کمفاهیم لري ، ژبه د لیکلو په بڼه هم وي او د خربو هم ، له اشارو او  ځانګړي 

ال چې د اړیکو پر مه ،اخلو  او د ګرافیک په مرسته هم هم د ژبې په برخه کې ګټه 

 .ډونه جوړولی شی هم خنپه زړه پورې ګټې لري او  ژبه 

پوهېږي نو دا که دې خربې د مخاطب له سدویې لوړې وي او یا هم ستا په ژبه ونه 

او جملې د نوموړي یو خنډ ده ، خو که د مخاطب په ژبه دې خربې وکړې ، کلیمې 

، نو بیا همدا ژبه  وخاطب ستا مفهوم درک کړای شمله سدویې رسه برابرې وي ، او 

  .لی يشده چې د مرستندویه  وسیلې رول لو بو 
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اردو او یددا هم پدده مثآل : د خوسدددت ، پکتیدا او یددا هم د پکتیکدا خلکو تدده پده دري ، 

انګریزي ژبه خربې کول به یو غیر منطقې  عمل وي ، ځکه د دې سدددیمې خلک له 

 دې ژبو رسه بلدتیا نه لرې ، ډیر کم خلک پرې پوهیږي  ولې په پښتو ټول پوهیږي .

 ز او اقوصادي اړخ :يټولن
وق ذکله چې مونږ دا خربه کوو چې د موثره اړیکو لپاره مو پیغام باید د مخاطب له 

رسه برابر وي ، او دا ، دا معنی لري چې  پیغام لېږونکی باید له خپل مخاطب څخه 

 په هر اړخیز ډول  خرب وي .

د دوی ټولنیز واک، ژبده ، لباس او عقیدې رسه اشدددنا وي . د پیغام لېږونکي پیغام 

بدایدد پر وخدت ، بدا مفهومده او لده روانو حداال تو رسه برابر وي  او کلده چې پده دې 

 ین يش چې .مطم

 د د اړیکو پر وړاندې ټول خنډونه لرې يش دي .۳

 د وسیله مو وړ او منا سبه ده .۰

 د پیغام مو په ښه ډول وړاندې کړی .۱

 شوې . نیولمو  ېاړیک ېد دوه اړخیز ۲

لده دې رسه رسه کلده چې د مخاطب په علم ، تجربه او رویه کې په مناسدددب ډول 

ارادې ، رویې او تو ضیحي رویې تر منځ همغږي بدلون راغلی وي نو پوه شئ چې د 

 وجود لري ، او یوه موثره اړیکه  تر رسه شوې ده .

 :طيدکو  اسايس  رشايد موثرو  اړ

کې لیکي د ))پیغام له لېږلو  “ابالغ عامه  “پرو فیسددور مهدی حسددن په خپل کتاب 

،  ن کار دیوروسدته د بریا او یاهم د ناکامۍ په اړه صدحیح وړاندوینه کول ستونزم

 ۵۲۰خو تر یوه بریده دا اندازه لګولی شو چې پیغام مو تر کومه بریده بریالی دی ((

د دې انددازې لپداره مونږ باید  له هغو حاالتو او  رشایطوخرب وو چې د موثرې اړیکو 

 لپاره اړين وي .
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شدددو  ، چې زموږ پیغام به زموږ د   و تده پده پدام رسه موږ کولی شدددو پوهد ې رشایط

 ې مطابق مفهوم ولېږدوي ، او ښه السته راوړنه به ولرو .خوښ

 د موثرو اړیکو اساسي شرایط په الندې ډول دي :
دددد د اړیکو پر مهال مو باید د پیغام لېږد په داسددې ډول وي چې ، د لو سددتونکو او ۳

 . یجه ځان ته راجلب کدددددددددددددړ اورېدونکو تو 

اړینه ده چې ، پیغام لېږونکي داسې کلیمې ، دددد د پیغام پر مقصدد د پوهولو لپاره ۰

عالمې او تشدددبېهدات وکداروي چې د ده ) رس چینې ( او مخداطیبینو پده تجربو کې 

 همغږي شتون ولري .

یل هم یې د تکم د د مخاطب د شخصیت د تکمیل غوښتنې باید را وپارول يش  او۱

 شې .و څخه کار واخستالی طریق وپه خاطر بېال بېل

طب چې په کوم چاپېریال کې او سېږي ، پیغام مو هم باید له همغه دددد زمونږ مخا۲

چداپېریدال رسه مطابقت ولري  او هغه چاپېریال مو باید په پیغام د عمل پر وړاندې 

 خنډ جوړ نه يش ، ځکه چې د ټولنیزو خویونو او اقتصادي حاالتو مطالعه اړینه ده .

 ه کتو دا رو ښانه کیږي ، چې د رسد موثرو اړیکو لپاره پورته ذکر شوي رشایطو ته پ

! پدده ځددانکړي ډول پدده طددب پدده اړه معلومددات څومره اړین ديچینې لپدداره د مخددا

، د یوه پیغام د بریا لپاره د پیغام ژورندالیزم کې دې اړخ ته توجه یو مهم اصدددل دی

او ور رسه د مخاطب چاپېریال چې کوم ارزښددت لري باید هیڅ ګله  کلیمې ، وخت 

نه غورځول يش ، ځکه هغه پیغام لېږونکي ، یا رسچینه دې ته اړ بايس هم لده پامه و 

چې د خپل هد  یا مخاطب د حاالتو او چاپېریال په اړه ښددده پلټنه وکړي ، مخامخ 

اړیکه یا د پیغام لېږد ډېر اسددانه وي ، ځکه چې رس چینه په طبعي ډول له مخاطب 

 رسه بلد وي .

ږونکو ، او یا هم د اورېدونکو شمېر ډېر وي ، اړیکو په برخه کې د لې ډلهییزومګر د 

او پیغام لېږونکی یې په شدخ  ډول نه پېژين ، هغه خپل پیغام د رادیو ، ورځپاڼې 

ې ، او په دې برخه کې د اورېدونکو او یا خپرو په وسددیله ... ، تلویزیون او یاهم فلم 
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 خو ښددده ي تونزمن و هم لیددونکو پر چاپېریال او ذهني پس منظر پوهېدل ډېر سددد

خربه داده چې د محیطيي  رشایطو پدده رڼدداکې خپلې مو خې پدده ډیر مخددارت او 

 احتیاط رسه وپالل يش .

 اوېيغام لېږونکي ځانګړتيوه ښه پيد 
دا چې د خدای په مخلوقاتو کې د ژبې نعمت یوازې انسددانانو خدای بښددلی دی نو 

يې اسدددتعامل  الزم دی چې له دې نعمت څخه عظیمه ګټه واخيل ، په داسدددې ډول

کړي چې د نورې ټولنې د خوښی ، هوساینې او رضایت سبب وګرځي نه د نفرت او 

کرکې . دا چې ژبده یوځدانکړی بحدث دی چې پده اړه کتابونه لیکل کیږي خو الزمه 

 داده چې باید حثیت او ارزښت يې وساتل يش .

ې بیانوو. ی یو ښه پیغام لېږونکی باید کومې ځانګړتیاوې ولري په الندې ډولدا چې 

خپله خربه او پیغام په موثر ډول تر نورو رسول ، د بل چا خربه په سم ډول اخیستل 

، یو هرن ده .  په  دې پرمختليل نړۍ  کې  که غواړې بریالی شددې ، نو باید په خربو 

پيداړو اړیکو له اصدددولو څخه  کې مهدارت ولرې ، اړینده ده چې د ، ویندا او اورېددلو 

اړیکوپه برخه کې د انسدددان رویه او خپل  عادي ډول خو د ګټوروخربتیدا ولرې ، په 

م هاو کړنې ذهني صدددالحیتونده ډېره وندډه لري ، خو له دې رسه رسه ځینې تدابیر 

 شته چې په کارولو رسه یې یو ځوک په خپل مقصد کې بر یا لی کېدای يش .

ون کې شت دهن انسان  دهر نارمل دا تدابیر له هغو صدالحیتونو رسه تړل شوي چې 

لري ، مګر لددې وړتیدا څخده پده کدامدل ډول د اسدددتفدادې کولو لپاره اړینه ده چې 

او دا کار هغه وخت ممکن دی چې له دې لوی ،  مناسدددب کار ترې واخسدددتل يش

هسدددتۍ   نعمت څخه کار واخيل ، وګوری د نړۍ اوسدددني وسدددایل دهمدې خدايي

و وړتیاوو څخه خربول تاسې له هغمو موخه سدلته دهڅو او کوشدشونو برکت دی ، 

 . یی شلي چې په مرسته یې تاسې خپله خربه تر نورو په سم ډول ورسو د
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انسدددان په فطري  ډول د خپل چاپیریال مسدددایل درک کوي په مقابل کې مثبت یا 

ر صالحیت ډې د مسایلو د درک هر څومره چې  چا کې  ، په  منفي غربګونه ښی یی

 پده همغده کچه خپل پیغام هم تر نورو رسدددولی يش ، دفاع يې کولی يش وي نو پده 

څومره چې انسدددان پده ټولنده کې ښدددکیدل وي پده همغده انددازه يې د ټولنې په اړه 

معلومدات هم زیدات وي ، د خلکو د مختلفو قرشدددونو په اړه بیال بیل معلومات هم 

او  ارزښددت ، اړتیالرلی يش خپل ځان هم پکې ارزولی يش چې زه په دې ټولنه کې د 

رضورت لدده مخې پدده کومدده کچدده کې یم څوچې موږ دځددان ، ټولنې ،او ځينو مهمو 

مسایلو او وګړو په اړه معلومات ونه لرو مو ږ نه دټولنې او نه هم دځان په اړه سامله 

. دا دا سې مثال لري ، لکه یو څوک چې د کور په انګړ کې والړ وي پریکړه کولی شو

څو امکان نه لري ، هیڅ کله هم  بهر حاالت اندازه کړي چې دا اوهڅه کوي ، چې د 

 . او شاوخوا څار وکړې  له کوره بهر ونه وځي

ب ښکاره کېدل وارله مخه اندازه ګیري ، احسداسدات ، عکس العمل او یا هم د تعص

ي ، که په دې برخه کې ته هر څومره هڅه و پر وړاندې خنډونه جوړ  اړیکو یود بریال

 پاره ل اړیکو یوچې د بر یالکامل بری ناممکن دی  نو له دې کبله مهم ده  هم وکړې 

له خپلو بې ځایه واک کې ولري ، نکی خپل جذبات او احسددداسدددات په پیغدام لېږو 

 .غوښتنو او احساساتو څخه تیر يش

ېال ې کې نه دی چې هغه دې د بده د یوه مسلکي پیغام لېږونکي د بریالیتوب راز پ

 يې  کارولو کار واخيل او پر سم  او سدم ډول  سداملوخت په  روي  له وکا تدابیر بېل

 .وپوهېږي 

 په اړه د بې وړ وګړو، چاپېریال او د نورو  ځانې دا هم اړینه ده چې دی د خپل بلک 

طرفه څېړنې وړتیا ولري ، د دې خربې په سم ډول اندازه کول چې یو پیغام لېږونکي 

و پوره درک او د الندې ټکشدددتون لرې  نیمګړتیاوې کومې وړتیاوې ، او  اړیکو کې د 

  کې يې  وارزوي .
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 :غام لېږونکي  نعور يد پ
د یوه پیغدام لېږونکي پده حیث باید پر حقیقت والړه لیدنه ، کتنه ، او پلټنه وکړي ، 

ته وررسه رسو کار  ستا خپل فکر او احساسات څه دي ، او همدا ډول هغه خلک چې

 او نظر خاوندان دي .، ایډیالوژ ۍ فکر لرې د کوم 

 فکت :
هر څه چې ته یې تر نورو رسوې ، فکر ده . ته باید  کلیمه  ) نظر ( خیال، دلته د فکر

د دې فکر په حقیقت پوه شدددې ، لدې رسه رسه هغه حاالت هم باید وپېژنې چې دا 

 خیاالت پکې څر ګندیږي .

 د خبتو کولو عمل :
تیا اړینه ده ، یعنې له یو چا رسه د خربو کولو پر مهال رسه بلد د پيغام  له رسدددولو  

ه د کوم عوامدل باید په نظر کې ونیول يش ، لدې خربې څخه قطع نظر چې فکر څه

 .، دی په دې پوهه وي زما مخامخ خلک زه څنګه را جذبولی شماو خلک څوک دي 

 کته او معلوم بدف :
ر عمل ډې اړیکوروت وي ، نو د د خربو کولو پر وړاندې چې کله یو هد  او مقصد پ

ولري ، ښه پیغام  سستم  ياعصدب  او منظم اسدانه وي ، هغه خلک چې ځانګړی فکر

 کولو انداز او په هر اړخیز ډول دلېږونکی ثدابېتېددای يش ، ځکه چې دوی د خربو 

 رسه بلد تیا لري . نیولو له اصولو  اړیکو 

 ا : د فکر د وېشلو وړت

لدې څخه موخه ټولې هغه خربې او ترخه حقایق دي ، چې نه غواړو ، په اړه یې فکر 

وکړو د ذهن په کوم کونج کې یې ږدو ، کېدای شې دا تکتیک ډېر موثر متام يش ، 

بېلو بر خو وېىل  او بیا په تر تیب رسه  ،په بېال مسدایل ځکه چې داسدې څوک چې 

، کوالی يش خپل مقاصد په ډېر واضح خپل فکر په دې برخو کې ځای پر ځای کوي 
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ډول بیان کړي ، چې ور رسه خپلې سدددتونزې هم په درسدددت ډول حل کوالی يش ، 

 د خربو پر مهال ډېر محتاط وي . وګړيداسې 

د دې المل داده چې کله د یو چا پر وړاندې کومه سدتونزه وي او هغه شددخص شپه 

کومده الره به ورته چې د حدل او ورځ د دې پده اړه فکر کوي ، نو څرګندده خربه ده 

ډول فکر خلک له عقل مندي رسه تعبیروي ، مونږ هم باید دا زده کړو  لټوي ، او دا

چې د ژوندد هغه اړخونه چې حل کول یې اړین دي ، هغه باید د خپل ذهن په کومه 

 ځکه که موږ داسددې برخه کې ځای پر ځای کړو چې په اړه یې فکر کول شددوين وي 

و نو تر څو دنورو په افکارو پسدددې منډې وهو ، هر انسدددان دا وړتیا خپله فکر ونه کړ 

 .لري چې په موضوعاتو له مختلفو اړخونو رڼا واچوي خو تجربه مهمه  ده 

 ا درد مندي :يعملي بمدردي 
له یو چا رسه همدردي کول یوه خربه ده ، او وررسه په غم او ښادۍ کې ګډون کول 

بله خربه ؛ دا د درد مندۍ جذبه ده ؛ چې ځان د بل چا د شدددخصدددیت په جز ګڼلو 

 معنی ده .په  رسه د هغه احساسات حس کول د عميل همدردۍ 

کوې ته یې د خپدل ځدان او بل چا تر منځ همغږي ، کله چې له یو چا رسه همدردي 

او  هنهم داسدې محسدوسدوې څنګه یې چې هغه کوي ، یعنې ته د دې شخص په ذ

شدخصدیت کې تحلیل کېږې ، څومره چې په تا کې د همدردۍ صالحیت ډېر وي ، 

 ممکن دومره ښه پیغام لېږونکی واوسې .

پرته له دې چې د چا په جزباتو او احسدداسدداتو پوه شددې ، او د هغه په درد او غم کې 

 . تر نورو ورسوې نه کړي ته به ونه شې کوالی خپل پیغام ګډون و 

 ككككككككالي :يم
میالن پرته تقریبد ټول کاررونه او شیان غیرې موثر ثا بېتیږي ، له  طبعي مینې او له 

میالن څخه موخه د یو کار د کولو قوت ، صالحیت او له هغه رسه مینه ده ، څومره 

میالن زیات وي ، همدومره یې د ژر تکملېدو چې سدددتدا پده زړه کې د یوه کار لپاره 
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خنډ رسه مقابله ډول هر  و تپر يې له  هڅه کوې ، او وبه کوالی شددې چې پر وړاندې 

 .ستا  دکار وړتیا او مینه د دې اجازه نه درکوي چې خنډ درته واقع يش وکړې 

 ه :يښه خوی  او  مثبوه رو
دای اخري پيغمرب حرضدددت د انسدددان معنی ، مینه ، محبت  او مهکاري ده ، د خ

محمد ص  فرمايي چې : ) زه د ې نړۍ ته معلم رالیږل شوی یم ، څو د اخالقو منونې 

او نعمت دی چې د نړۍ ډیر خلکوته وښی یم( نو انساين ښه اخالق هغه الهی تحفه 

هغه خلک چې رویه یې  لوی لوی وسدایل يې مخه نه شی نیولی ، نو له همدې کبله 

چې رویه یې منفي وي  او له  ،ته وي ، له هغو خلکو ښددده ثابتیږيد ژوند په اړه مثب

پیدا کوي ، هغه خلک چې د او الر  هر مسدددولیت څخه د ځان خالصدددې لپاره جواز 

شدې کوالی یو ښه پیغام لېږونکی واو يس ، ه هرې خربې پټ سداتل یې عادت وي ن

دا په دې مانا نه ده چې ته یوه خربه هم پټه مه ساته بلکې لږ تر لږه باید ځان د دې 

له قفس څخه ازاد کړای شددې ، تر  طبیعت ځان د خپل فکر او جوګه کړې چې خپل 

 یڅو راتلونکی وضیعت د خربو له الرې تر نورو ورسوالی شې ، که حالت داسې راغ

چې ته چیغه وکړې ، نو چیغه هم وکوالی شددې  او سددخت الفاظ هم وکاروالی شددې ، 

مګر چې رشم احسددداس نه کړې ، بلکې داسدددې احسددداس کړې لکه څه ډول یې چې 

ځکه تر څو چې نورو رسه ناسدددته والړه ونه لرې ، وررسه ونه  مخاطب احسددداسدددوي 

ه نه رسیږي او د نړۍ په ګرځې ، وړ راز وررسه رشیک نه کړې نو ستا غږ هم تر منزل

 .یوه کونج کې حصاریوې چې دا عمل په اسالم کې ناروا دی او منعه يې راغلې ده 

ربه رسه خپله خ تیزيچې ته له کومې الرې او په څومره  ،دلته اسدايس پوښتنه داده

 .او بس ته ورکوالی شې ازې تر نورو رسول غواړې او د دې ځواب هم یو 

 بڼه  : يعمل
هغده خلدک چې د هرې خربې لپاره یوازې پر کتاب تکیه کوي ، او له هرې پرېکړې 

کولو وړاندې د اصدولو یا پالیسې د کوم کتاب حواله ذکر کوي ، له دوی څخه هغه 
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خلدک ډېر بریدايل وي چې د بصدددیرت پده رڼا کې پرېکړه کوي ، ګویا د موثرو خربو 

رخو ې اړینه ده چې انسان په الندې بکولو لپاره کوم تړيل او ټاکيل اصول نشته ، بلک

 کې ځانګړتیا ولري .

مثآل : کارو بار ، قانون ، اصدول ، اخالقي ضوابط او ورځنی ژوند ، په دې برخه کې د 

سدم او نا سم اصل تو پري باید په پام کې ولرو ، خپل ځان باید د مصنوعي اخالقو تر 

ه بلکه هغه الر ربه رشمنده شدددو تداثیر النددې رانه ولو، او نه هم بې ځایه په کومه خ

خپله کړو چې سددتا ذايت او طبعي وي نه مصددنوعي ا متلقي چارې ځکه داسددې کار 

 .سامل پای نه لري 

 نخصي روش:
ذايت او شدخ د روش ډېر مهم رسنیز عنرص ده ، په اوسني عرص کې مو هڅه باید 

ی ځانګړ  دا وي ، چې خپل شدخصدیت بر قراره وسا تالی شو ، د خپل ځان لپاره کوم

شدددخصدددیت او ځانګړتیا پیدا کول کومه بده خربه نه ده ، د خپل ځان لپاره داسدددې 

 عکس پیدا کړئ چې څه ډول غواړۍ خپل ځان د زمانې پر وړاندې وښددا یاسددت ، دا

و ا ې سدتاسدې پر شخصیت منفې اغېز وکړي چسدې کار او خربه هېڅ کله مه کوئ 

 .بیا په ټولنه کې منفور وبلل شی 

 : حو صله صبت او 
صرب او حوصله د خدای د ټولو پيغربانو ځانګړی صفت وو هغوی په دې نړۍ کې د 

ډيرو کړاوونو په وړاندې له زغم او درنې حوصدددلې کار اخسدددتی ، بری يې مونلی  او 

باالخر تر منزله رسیديل دي نو موږ ته هم په کار دی چې د ژوند په چارو کې له له 

دې کې هېڅ شددک نشددته چې با همته او با ه پاو   سددرت نعمت څخه پوره ګټه واخلو

 فکار اجرئته خلک خپل فکر او خیال په ډېر ښه ډول تر نورو رسولی يش ، او د دوی 

خو بې زړه او ډارن خلک  خپل هد  ته ځان رسددولی يش ، باالخرهمتاثره کولی يش  

 . يش تر منزله نه يش رسولی او نه به هم یو ښه پيغام رسونکی پیغام   کله هم
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 :  خوشالونکی طبعیت
ک داسدددې خلخوش طبعیته او با اخالقه انسدددان د ژوند په ټولو چارو کې بریالی وي 

خندا وي او د داسددې خلکو په نسددبت  ،چې په خربو کې یې هر وخت ټوکې ، ټکالې 

د نړۍ په مهممو عامه ځایونو ، ادارو ، موسددسو او  ،ښده پیغام لېږونکي کېدای يش

داسې ځایونوکې چې راشه درشه يي د ټولنې له مختلفو وګړو رسه وي ، دايس وګړي 

چې خربې یې  ګومداري چې د اخالقو لده کبلده جوړ او  وړ خلدک وي ، او هغه خلک

په نظامي ، اسدددتخبارايت ځایونو کې ځای په ځای کیږي څو په  همېشددده جدي وي 

 ځانګړیو رشایطو او ځایونو کې د دوی له رویو کار واخيل .

هغده خلک چې په ورین تندي خربې کوي ، رویه یې په ژوند کې ډېره په زړه پورې  

له ذهني انتشار څخه ژغوري ، او د پر مختګ په برخه کې  حس سړیډول  وي ، دا 

ې تدده هم وررسه مرسدددتدده کوي ، پدده خپلو خربو کې توازن پیدددا کړئ او د بددل خرب 

، که تعلیمي ادارو کې له تدریس رسه تشدددویق یو ځای يش څومره ارزښدددت ورکړئ 

موثر متامیږي ، هغه اسدتادان چې بې ځایه زده کوونکي له فشار الندې راويل خلک 

 .ترې زیات نفرت او کرکه کي ، درس يې سم نه زدهکیږي 

 غام د منزل ) بدف ( له فکت سته بمغږي کول :يپ
داده چې له چارسه خربې کوې ، او یا هم پیغام ور لیږۍ باید په  لددې څخده موخه

واضددح او خلص ډول وي داسددې چې د هغه فکر تر السدده کړئ، عمومد داسددې خربې 

لوستي او د بصیرت خاوندان کولی يش ، توازن ، مینه ، سادګي د مو ثرو خربو لپاره 

 ډېر اړین دي .

 : اړیکې د کنټرولولو کړنالرېد 
 غامونه په الندې ډول کنرتولوي :مخاطبین پی

 (.Selective Exposureد تر جیحي انتخاب ) ۳

 (.Selective Perceptionد تر جیحي ادراک ) ۰
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 (.Selective Retentionد تر جیحي یاداشت ) ۱

هغه ترجیحي انتخاب د خلکو د  :(Selective Exposure) انتخاب  يح دددد تر ج۱

خوښې وړ وي ، چې له اوسني او مخکیني فکر رسه یې اړخ لګوي ، د هغې اړیکې په 

نسدددبدت چې د فکر مطدابق یې هم وي خو نده یې تدائیدوي ، ګویا خلک یوازې هغه 

معلومدات قبلوي ، چې د دوی لده فکر رسه اړخ لګوي او په رسدددنیو کې به هم هغه 

ړي دوی یې پده اړه ډېر پوی يش ، وار لده مخه پکې عالقه خربه خوښدددوي ، چې غوا

ولري ، د دې لپاره چې د دوی فکر نور هم مستحکم شې ، په همدې ډول هغه خلک 

چې لرغونې )کالسددیکه( موسددیقې خوښددوي نو نوې موسددیقي به ورته په زړه پورې نه 

نو ټاکوي ، او همداسدې د نوې موسدیقۍ واال به کالسدیکه موسیقي نه خوښوي ، په 

کې هر ګوند خپل شعارونه لري او خپروي يي خو  دملت ډیری وګړي دهغه کاندید 

ټاکنیز شعارونه خو ښوي  او زمزمه کوي يی چې دوی ته په زړه پورې او ګټې يې په 

 کې خوندي وي.

په همدې ډول په سددوپر مارکېټ کې ډېر څه موجود وي ، خو مشددرتي یوازې هغه 

په  .او له توان رسه يې برابر وي  ري ، او خو، یې وي څه رانیيسددد  چې اړتیا ورته ل

 وي چې د ده په فکر صحیح وي .رتباط کې به هم هغه پیغام انتخابهمدې ډول په ا

پده همددې ډول پده ااعالنونو کې بده هغه څه ګوري او اوري چې ده ته په زړه پورې 

ی کې ه په ټکر وي ، دی به یوازې هغه ورځپاڼه لويل چې پالیيس یې د ده له فکر رس 

د هغدده څدده پدده اړه تبلی  کوي چې د دوی  تددلندده وي ، یددا وررسه برابر وي خلددک 

 خوښیږي .

( وایې ))خلدک د عدامه رسدددنیو هغه برخه انتخابوي چې د دوی د Kallperکدالپر ) 

 .خیال او فکر مطابق وي (( 

ې چ ( په وینا چې د خلکو فکري میالن د هغه څه لوستلو ته وي ،Childsد چېلډز ) 

 د دوی فکر يي صحیح ثابت کړای يش ، یا وررسه همغږي وي .
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د کرکټ د لوبې په دوران کې چې کوم اعالن درسدددنیو له الرې خپریږي په ځوانانو 

بددد اغیز کوي ځکدده دوی اعال ندده غواړي بلکدده لوبدده خوښدددوي . او برعکس اعالن 

ډیر او ژر خر  ورکونکی  غواړي چې اعالن يې بددار ، بددار  خبور يش څو يې اجندداس 

 کړی يش .

 

 (Selective perceptionحي ادراک )  د تر ج۲

مونږ په ډېرو شیانو کې یوازې له هغه څه رسه مینه لرو ، چې وار له مخه یې خوښوو 

، مثآل : د افغانسدددتان په ټاکنو  کې د ډاکټر ارش  غني او عبدالله تر منځ ټاکنیزه 

ځل ټاکنو لپاره را ویښ مبارزه او شدددعارونه هغه څه وو چې افغان ملت يي د دوهم 

له کړنو  او شعارونو وپيژندل او په دې پوهه شول کاندیدان  د دوی  دواړه کړ دوی 

چې څوک پده دې حدالت کې هېواد ته ګټور او وفادار دی ، دوی فقط له شدددعارونو 

موضددوع درک کړه چې دې وطن ته ښدده چوپړ څوک کولی يش  نويې ارش  غني ته 

 ... رشیک کړواک  د خارجي فشارونو له کبله له عبدالله رسه رایه ورکړه  او ده دوباره 

چې پده پدای کې د هېواد واحدده ټولنه په دوو ،لو و ویشدددل شدددوه چې څه برخه له 

 ه يې د هېواد اوسدددنی حالت دیعبدالله او ډیری له ارش  غني  رسه ودریدل  پایل

( مختلف نوماندان ټاکنو ته دریږي ، خلک وار له مخه ۳۱۹۱او  دادی سږ کال بیا  )

دوی ډیر نوماندان تجربه کړي او هغه ښددده پوهیږي چې رایه به څوک وړي ، ځکه 

 چاته به رایه ورکوي چې د هیواد ميل ګټې پايل انشا الله .

 (Selective Retentionاداشت )يحي  د تر ج۳

هغده شدددیدان چې زمونږ لدده ذوق او فکر رسه اړخ لګوي لوسدددتدل یددا اورېددل زمومږ 

م کې ګټه ه خوښددیږي ، دا شددیان مونږ خپلې حا فظې ته سددپارو او د اړتیا په وخت

، دی به هغه څه  یمخالف د یوې ایدډیالوژي رې اخلو، هغده زده کوونکي  چې ،د ت

خال  وي ، کوم پیغام چې ليدونکو یا لو سدتونکو ته  رسیږي  هغې زده کوي چې د 
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دوی یوازې هغه څه خپلې حافظې ته سدپاري چې دوی پکې دلچسپي لري ، او هغه 

ا یو غیر شعوري عمل دي ، که تر جیحي څه هېروي چې دوی يې نه خوښدوي ، او د

یا داشدت وي ، تر جیحي انتخاب وي او یا هم تر جیحي ادراک ،په دری واړو شکلو 

کې لده نوي فکر څخده ځدان سددداتدل ، د عددم مطابقت ردول او چې مطابقت ولري 

خپلول ، پدده دې دری واړو حداالتو کې یوازې زمونږ زوړ خیددال او فکر تقویدده کیږي ، 

 اځي ځکه مونږ د خپل زاړه فکر د تقویې لپاره بیا بیا دا عمل تر رسه کووبددلون نه ر 

 .او هر څه چې کوو خپل فکر رغوو

 (Cognitive Dissonanceپه علم او عمل کې عدم مطابقت ) 
د دې نظریې لده مخې د کوم فرد پده علم او عمل کې همغږي یا مطابقت نه وي نو 

یعنې دی یقین په یو څه لري خو عمل دی په يو ډول ذهني کشمکش اخته کیږي ، 

بیا بر عکس په بل څه کوي ، او لدې عمل څخه وروسدته دی دا احسداس کوي هغه 

څده چې یې کړي دي سدددم ندده دي خو دی مجبور وي چې داسدددې وکړي او د دې 

مطدابق دی عمدل کوي ، چې پده نتیجده کې علم او عمدل تر منځ عدددم مطددابقدت ) 

Dissonance (را منځ تدده کیږي  او ډېر الملوندده لري ، چې یو څو یې فسدددټېنګز )

Festings. په الندې ډول ذکر کړي دي ) 

 د فنټې ګر  ه نظره الملونه :

د ټولنې  کوي چېو شخص داسې کړنې تر رسه د د ټولنیزو ګټو تر السه کولو لپاره ی۳

  .پايل (شخ  ګټې ) نه بلکه د ده په ګټه وي 

 لپاره . او ښودلونوم تر السه لوړ معیار او لوړ  ځان په د په ټولنه کې۰

په خاطر دا  د تر السه کولو  ددددد د وېرې یا سزا څخه د ځان ژغورنې لپاره د انعام ۱

 کوي . ځینې کارونه تر رسه
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دددد که چېرې له دا سې مرحلې رسه مخ يش چې له دوو یو ډول شیانو څخه باید یو ۲

شدددئ ، پده دې حالت کې هغه څه چې دی یې  انتخداب کړئ ، او لده بدل څخده تېر

 انتخابوي د هغه طرفداري کوي .

مثآل : کله چې د سیګرېټو نښان )برانډ ( بد لیږي نو سیګرېټ څکوونکی له ستونزې 

رسه مخ کیږي ، د مشاهدې له مخې زمونږ هڅه داوي چې که چېرې کومه رساله ، 

 ه په ټکر کې وي ، او له عمرکتداب یدا واعظ ) تقریر کوونکی ( چې زمونږ له فکر رس 

رسه مو مطابقت ونه لري ، نو د امکان تر بریده یې له لو سدددتلو او اورېدلو تېریږو . 

ه پ چاپر مهال دا په ډاګه شوې چې خلک یوازې د هغه  ټاکنوزمونږ په هېواد کې د 

، قومي يې وي ، غونددډو کې ګددډون کوي ، چې دوی یې د خپددل فکر مطددابق ګڼي 

ه ولري او یاخم له کومه اړخه اړیکې رسه ولري ، او یاهم په نسبي لحاظ ملګرتیا وررس 

. هغه الملونه یا داسدددې شدددیان چې یو څوک مطابقت وررسه لري ، په رسه تړيل وي 

 الندې ډول دي .

 د زه هغه څه وایم چې ، یقین پرې کوم .۳

 د زه هغه څه کوم چې ، غواړم یې .۰

 . د هغه څه چې رد مې کړل حتآم بد وو۱

 زمزمه کوي . ښه والی له ځان رسه د کوم نا وړه کار چې ترې ويش نو د هغه ۲

 پورتني څلور واړه حالتونه له الندې مثالونو څخه درک کوالی شو .

پل ملګری داسې رستورانت ته له ځانه رسه بوتلو چې هلته د خوراک خدددد یو ځوان ۳

 ه کړي ، چې په ګران بیه هوټلبیه ډېره لوړه وه هغه ځوان پوره هڅه وکړه تر څو ثابت

 کې یې د خوراک پرېکړه سمه وه .

دددد په ځای د دې چې سدیګرېټ څکول ترک کړي ، د دې عادت د روا وايل او ښه ۰

 ،وايل لپاره د الئل وړاندې کوي ، مثآل : اعصاب اراموي ، دا دنارینتوب یوه نښه ده 

 او نور .نشې سړی هيڅ دی بې 
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خت و   ته د خپلو ما شومانو لېږل اکرثه ونو مکتب هغه  شدخ د انګلیيس ژبې دددد ۱

والدین په ټولنه کې د نوم لپاره هڅوي چې د فالين اوالدونه په داسې یو مکتب کې 

، درسددونه يې په انګلیيسدد ژبه دي ، دا ډول کیسددې  فقط د دې لپاره دي چې دي 

 والدونوخلک دا ووايي چې فالنی په اوالدونو مرصددد  کوي  ، او دې ته نه ګوري د ا

 .يې څه زده دي او که نه 

يس له پالیدادارې  په کومه داسې ورځپاڼه کې کار کوي چې پخپله  که یو څوک د ۲

په صدددفت هغه له دوو الرو هڅه  کار کوونکي رسه اختال  لري ، د ورځپانې د یوه 

 عمل روا ثابت کړي . کوي تر څود ا

هغده دا ویلی يش چې څومره معداش مداته په دې ورځپاڼه کې راکول کیږي ،  اول :

 دومره بل چېرته څوک نه راکوي .

هغه خپل ذايت فکر له یاد مضمون رسه همغږی کړي ، یو څوک رسه له دې  دوهم :

  او اراده لريدي ډېرې نیمګړتیاوې لري ، پوهېږي  څده يې دځدان لپداره ټداکيل چې 

ه وعده خپلاو چې دا نیمګړتیاوې به لرې کوي خپل دا انتخاب به له السه نه ورکوي 

هڅه کوي ، په دې شددخص کې  کړې هغه به پوره کوي او  چې د پوره کولو لپاره يې

له  نظر موجود شخص د  رسه له ده  دې چې ه هم عدم مطابقت شتون لري ، رسه ل

ښدده  هغه شددییوازې د  لپاره به  وسدداتل، مګر د خپل مقام د  یه مختلف دده څخ

هغه خلک چې د کورنۍ والی را څرګندوي ، دا خربه په یوه مثال کې واضدددح کوو : 

 چې نړۍ په فالين وخت پای مومي  لحاظ سخت وي که هغوی ته ووایی په مذهبي 

بر عکس هغه کورنۍ  ،ت پیلوي او عباد عمل نېک  مني او سددمدسددتي نو هغوی دا

داسې نه شې چې په دیني لحاظ  کمزوري وي  هغوی دا خربه نه  مني او وايی چې 

او دې ، ، ولې داسددې کیږي داسددې کیږي . دا  نه لريکېدای په دې خربه حقیقت 

 ، حال داچې  دواړه ویو هورته مسدددایل د یو کيل په دوو کورنیو کې توپري کوي  تده 

 .کيل خلک دي 



113 

 

 سوه تت السه کول :زه متيټولن
کله چې یو څوک ګوري چې د ټولنې وګړي د ده له فکر رسه تضاد لري او دی چې   

په څه یقین لري ، د ټولنې د نورو وګړو کردار او رفتار رسه اړخ نه لګوي ، نو دی هم 

شددخص ثابت کړي ، او دې هد   همغږه ،او همکارهټولنې  هڅه کوي تر څو ځان د

خپل عمل ، رفتار ، او کردار  داسې کوي تر څو په ټولنه کې د ته د رسېدو لپاره دی 

خلکو د خوښدددې وړ وګرځي ، د دې هڅې په نتیجه کې د ده په فعل او عمل کې یو 

په علم او عمل    ”Cognative Dissonance“ډول تضددداد رامنځ ته کیږي ، چې د 

 کې د عدم مطابقت سبب ګرځي .

زي مکتبونو پده ښددده وايل او ګټه نه رید انګ: هغده مور پالر رسه لددې چې مثدال    

پوهېږي او مصدددار  هم نىلددد برداشدددت کولی مګر بیا هم خپل اوالدونه انګریزي 

ښدددوونځی ته  لیږي ، المل يې دا دی چې دا ټولنه د انګریزي ژبې او کلتور تر اغېز 

دي چې هر څوک د خپلې ژبې په څېر د هغې د  ژورالندې ده او دا تاثیرات دومره 

 ولو هڅه کوي .خپل

 ار :يز معيټولن
ټولنیز معیدار هم پدده دې برخده کې ډېره مهمده وندډه لري ، هر فرد دا غواړي چې   

هغده خپل د ژوند معیار څومره چې امکان لري پورته کړي ، او بیا د ژوند لوړ معیار 

رسه د مطابقت په هڅه یې د علم او عمل تر منځ عدم مطابقت پیدا کیږي . مثآل : 

کمنې کورنۍ چې خپدل اقتصدددادي معیدار یې لوړکړ هغده د ټولنیز معیدار د هغده وا

 لوړولو هڅه کوي .

زمونږ ټولنه یوه اسالمې او سنتې ټولنه ده او خلک یې هم له مذهب رسه ژور ارتباط 

دي ، چې په نتیجه کې د دوی په یقین  معلوم ، دلته د ټولنیزې ازادۍ حدود لري 

ته کیږي ، د عوض انعام د تر السده کولو یا له سزا او علم کې عدم مطابقت را منځ 

څخه د ژغورنې تدابیر کله داسې هم کیږي ، چې د انعام یا ګټې لپاره له خپلې رایې 
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څخه په شدا کیږي ، او د هغې د رایې  دخوښی اظهار کوي چې مونږ پکې ګټه وینو 

ر ابقت پکاد زیداتې برخې د تر السددده کولو د هیلو لپداره همدومره زیات د عدم مط

 کیږي .

 د رجم ا ليل  ټه :

لده دوو یو ډول څیزونو څخده د یوه انتخدابول ، انتخداب کوونکی د عددم مطدابقت 

د وینا مطابق په مختلفو څیزونو کې څومره چې ورته والی  برهیمښدددکار کرځې ، د 

وي ، همدومره یې مطابقت ډېر وي ، دیوې تجربې په جریان کې د شددیانو پر معیار 

وروسدددته یوې ډلې ته د دواړو یو ډول څخه یو او بلې ډلې ته د داسدددې دوو تر یقین 

شددیانو څخه د یوه د انتخاب وویل شددول چې یو کمرت او بل د بر تر معیار ځانګړتیا 

ولري ، د یو ډول ځددانګړتیددا وو لرونکی ګروپ لدده دواړو یو ډول ځددانګړتیدداوو لرونکو 

ده په فکر کې عدم مطابقت  څخده یو انتخداب کړ نو د بدل د ځدانګړتیداوو څخده د

 راپیدا نه شو .

( د څېړنې له مخې د یو کار په جریان کې کله چې خلکو ته Festingerد فیسټیګر ) 

د بېال بېلو درجو انعامات ورکړل شول ، نو دوی خپل تاثیرات داسې اظهار کړل چې 

ې وؤ ، ک ګویا دوی مایوسه شوي ، مګر د لوړ انعام تر السه کوونکي ، بیا پر خپل حق

او غوښدتل یې دا پرېکړه روا او سدمه ثابته کړي ، د کم انعام تر السه کوونکي بیا پر 

خپدل مو قف والړ وؤ، د خپدل عمدل په حقایقو کې یې دالئل کم ورکړل مګر د عدم 

مطدابقدت یدادونده یې زیداتده وکړه ، یقینې د علم او عمل تر منځ د عدم مطابقت د 

تر څو خپل فعل بهرت او لوړ ثابت کړي ، تر څو عدم راکمولو لپداره فرد هڅه کوي ، 

مطدابقدت لده منځده الړيش پددې خداطر دی خپلده نظر هم بدلوي ، یا د نورو خلکو 

مثالونه وړاندې کوي ، او یا هم د منتخب څیز د ښددده وايل په لټه کې وي ، دی به 

هر ډول هڅده وکړي چې پیغدام ورکوونکي تده بدد و رد ووایې ، عوض بددیدل د عدم 
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مطابقت په له منځه وړلو کې ډېر ارزښددت لري کېدای شددې انعام معیاري او یا هم 

 غیر معیاري وي .

دې څخه په ډاګه کیږي کله چې مونږ غواړو خپل عمل درسدددت ثابت کړو نو د ه ل

خپل فکر او رایو د بد لولو هڅه کوو ، پدې وخت کې  که کوم داسدددې پیغام مو تر 

بدلون کې مرسددته وکړي نو فوري یې مونږ قبلوو ، السدده کړ چې زمونږ رسه په فکري 

 چې ،دا پیغدام ډېر موثره  پیغدام وي ، یو څوک د خپددل علم لده مخې پددې پوهېږي

غاښدددونه باید په ورځ کې دری ځله برس کړای يش مګر دی یې یو ځل پاکوي ، کله 

چې دی وینې چې دیوه ټوټ بېسټ ) د غاښو کریم ( پ  اشتهار کې لیکل شوي دي 

یو وار په ورځ کې د کریم په وسیله د غاښونو پاکول کفایت کوي نو دی به فورآ چې 

پردې عمدل وکړي ، ځکده چې دا اشدددتهدار د ده په فعل او فکر د عدم مطابقت په 

 کمولو او د ده د دې فعل په درست ښودلو کې ښه رول لوبوي .

 و الر ښود :يد عامه را
 دعامه رايو په جوړښت کې رول لرونکي: 

خلک چې په عامه رایو د اغېز ښیندلو صالحیت او ځواک  لري  فکري الر ښود  هغه

 بللکیږي.

عموما هغه خلک چې عامه رایی اغېزمنولی يش په سدددیمه کې ځانګړی لوړمقام او  

 لوړ ارزښت لري دوی د ټولو مسایلو په هکله    

مسدتند معلومات   دالیل  او په ټولنه کې کره اعتامد لري  Opinion leader)وایی 

 ځکه خلک ورته  د یو فکري مرش

پده دې فاين نړۍ کې د هرانسدددان  قدر په کار دی ،دعامه رايوپه جوړښدددت کې    

 عموماً دنړۍ په کچه هغو وګړو ته ارزښت ورکول کيږي ،چې هغه په ټولنه کې 
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دان وي لکه ميل مشدددهور وګړي ،قومې منلې با رسدددوخه او د يوښددده حيثيت خاون  

مرشدددان ،متنفدذين اوسدددپني ږيري دوی تل په ټولنه کې دقدر وړ بلل کيږي ،ځکه 

 داخلک له ملت رسه په يوه رېښه اوتار تړيل وي.

دافغانسدتان په شدان ټولنه کې چې ډېری مسدايل دقومي مرشدانو اوسپني ږيروله     

لري ،دقومونو په منځ کې تړونونه الرې حليږي ،حتی پده ميل مسدددايلوکې لوی رول 

هغه څه دي چې هېڅ څوک ترې سرتګې نه يش پټوالی ،بېلګې يې دهېواد په تېر او 

اوسني وخت کې ميل اوقومي جرګې دي چې مختلفوقومونو مرشان دميل مسايلوپه 

 حل کې څومره کردار اداکولی يش.

ټولنې  مشددکالت حل ددې لپاره چې د عامه رایو الرښددود  عامه رایی خپلې  کړي  د 

 کړي باید الندې کارونو ته کلکه اوږه ورکړي څو يې اعتامد نور هم  محکم يش .

 : دټولنې عامه رایی همغږې او موازي کړي۳

: دميل ګټو دساتنې او بشپړ تامین لپاره  په ټولنه کې سیايس شعور پيداکړي او د ۲

دپاشلو او نه همغږي  دښدمنانو هغه مرض پالنونه ورته په نښه کړي کوم چې د ملت

 سبب ګرځي.

: دملدت او حکومدت ترمنځ د جدايي او یو له بل څخه د نفرت هغه الملونه چې د ۱

نه همغږي سبب ګرځي له منځه یويس . او دواړه د ميل ګټو د ساتنې لپاره یو ځای 

 په یو اواز او اراده کار وکړي.

زمینه برابره کړي  او ددې : په هېواد کې د ټولو قرشددونو لپاره دښددوونې او روزنې  ۲

هددد  لپدداره  لدده حکومددت رسه اوږه پر اوږه کددار وکړي  ځکدده تعلیم ټولندده لدده ټولو 

 بدبختیو او بد مرغیو څخه ژغوري

: پده ټولو ټولنیزو چدارو کې بدایدد حکومت او ټولنه اوږه پر اوږه یو له بل رسه ګام ۵

 واخيل .
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اد په مادي او معنوي بیا رغونه الرښود باید عامه رایی دې ته چمتو کړي چې  دهېو 

کې کار وکړي څو د تل لپاره  ټو لنه  په بنسټيز ډول له کړاوونو څخه د خالصون الر 

 پيداکړي يش.

: د هیواد دښددمنان تل غواړي چې د خپلو ناولیو موخو لپاره ټولنه په خپل منځ کې ۱

 رسه ښکیل کړي .

 حکومتي او غیر حکومتي ادارو: دټولنې د مشدددکالتو دحدل لپداره باید له مختلفو ۱

څخه پنډ واخيل څو هغه مشدددکالت چې ټولنه يې لري حل يش  او ټولنه له حکومت 

 رشه نژدې يش .

: الر ښدددود باید ټولنه له هغو خطرناکو پروګرامونو او حرکاتو څخه باخربه وسددداتل ۳

يش چې  دښدددمندان يې زموږ په وطن کې د پيل کېدو اراده لري څو خلک د هغو له 

ېز الندې رانه يش  په هکله باید له علاموو مفکرینو روشدددنفکرانو  او په حاالتو له اغ

باخربه کسانو رسه مشورې ويش څو  دهغوی مخنیوی وکړی يش  او دهغو دمقابلې 

 لپاره تیاری ونیول يش 

  محمدد افتخدارحسدددین دفکري الرښدددود په هکله لیکي ! ددې لپاره  چې

 ید الندې ځانګړتیاوې ولري یومفکر ټولنه ښه رهناميي کړي با

 :په خپل مسلک کې باید ښه ماهر او تجربه ولري۳

 :له مهمو ميل اونړیوالو پېښو باید باخربه  او د لوړ تحلیل خاوند وي .۰

 :په ټولنه کې لوړ ټولنیز شهرت او حثیت ولری.۱

 :په ټولنه کې دباور او ښه اعتامد خاوند وي .۲

 و تل د ميل ګټو طرفداروي.:په ټولو مسایلو کې بې طرفه  ا۵

 : دټولنې د ملی ، عقیدوي ،او کلتوري نوامسو پالونک او ساتونکی وي.۱

 :له ميل او نړیوالو قوانینو څخه باخربه وي ۱

 :  دښو اوکره اخالقو خاوند ، د پراخ نظر صرب او  زغم  څښنت وي ۹
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ولري  اوېکه چیرې په یو هېواد یاسددیمه کې یو فکري الر ښددود ذکرشددوې ځانګړتی 

 حتمي ده چې خپله ټولنه به په هره برخه کې لوړو پوړیوته رسوي 

 د عامه رایو دجوړشت مرحلې 

 لومړۍ مرحله :

 په دې مرحله کې ټولنه  له یوې ستونزې مخا مخ کیږي 

 دوهمه مرحله :

په دې مرحله کې د سددتونزې سددختي او جدیت معلومیږي چې  سددتونزه څومره  سددخته ده ؟ څومره 

 يې په خلکو ښیندلی دی دخل او فصل الريې شته که نه .اغیز 

 دریمه مرحله: 

 په دې مرحله کې خلک د موضوع په تړاو موافق یا مخالف نظر ته رسیږي 

پده دې پړاو کې ټولنده دیوې پریکړې کولو او عميل کوو تده مټې را نغداړي دقاغد په مخ لیکل کوي یا 

 ته دعمل جامه ور اغونځي داسې تړون کوي چې باید یوې ځواکمنې فیصلې

 د په ټولنه کې د عامه رایو د زعیم اهمیت .۱

د عمه رایو زعیم هغه وسیلې کاروي چې د نورو په نسبت ډېرې ګټورې وي او د 

خلکو فکرونو ته په فوري ډول تقویت ورکړلی يش ، د پیغام تر السه کوونکی له دې 

لو پر مهال له هغې مر حلې څخه مر حلې څخه تیریږي او بیا هغه د پیغام تر السه کو 

 تېریږي ، چېرته چې دی باید خپله رایه قایمه کړي .

په دریمه مر حله کې هغه فورآ د کوم څه په اړه خپله رایه قایموي ، د کوم يش په 

اړه د تاکید په برخه کې ذايت اړیکه ډېره موثره وي نو د خپلو ټولو خامیانو با وجود 

زعیم ارزښت نشو کمولی ، ځکه چې د ده د نه موجودیت په هېڅ ډول د عامه رایو د 

 په صورت کې به دارتباط پروسه په ټپه ودریږي .

 د ار تباط ) اړیکې ( د وسیلو څارنه او کنرتول 

د اړیکو وسایل دومره قوي اټکل کیږي ، چې د همېش لپاره د عامه مفاد په برخه کې 

عامو خلکو او عامو ادارو کې دومره کارونه اړین ګڼل کیږي ، ځکه چې تاثیرات یې په 

 ژور دي چې په بېال بېلو ټولنو کې د دې څارنه او کنرتول ډېر اړین ده .
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 .“خرب د خلکو په مغزو کې ځاله جوړوي “رچرډ سانسټ وایې : 

د خلکو په چال چلند ، کردار او رفتار کې بدلون یا د دوی په رایو کې له ما شومتوب 

و یا له تعلیمي موادو څخه یې تر السه کړي وي . به بعضې څخه له مختلفو ادبیاتو ا

ټولنو کې حکومت د پیغام رسونې دنده پر مخ وړي،یادحکومت په کنرتول کې د زور 

واکو مداخلت او یا هم د ښکاره سنرسش،  د ممکنه سیايس ، ټولنیز خطر پر وړاندې 

تر  مله پوره معلوماتد غږ پورته کولو پر مهال د حکومت له لوري قانوين بندیز له ا

مونږ نه را رسیږي ، بعضې وخت د شخ  مفاد په خاطر په حقیقت سرتګې پټوي ، 

 د خربونو د حصول په وسیلو کې خوښه او نا خوښه ډېر دخل لري .

 ( له امله اطالعات متاثره کیږي . Gate Keepingد اړیکو د وسایلو څارنې ) 

ي ، د ډېرو پوهانو په اند چې د دې پر مټ پرېږد اغیزد عامه اړیکو وسایل ډېر منفي 

څخه  ږد له بېال بېلو وسیلولیحقیقت معلومول ستونزمن کار دی ، ځکه چې د پیغام 

کیږي ، له کورنۍ او بهرنۍ وسیلې څخه بې شمېره معلومات وړاندې کیږي ، کله 

له امله ځینې خلک د خپلې ټولنې له خلکو رسه مخامخ  اغیزکله د ار تباطي وسایلو د 

د خلکو خپل منځي اړیکې ، ، یو ډول فاصله ایجادیږي يې  منځ  تر لرينه و  اړیکې 

په  دارتباطي وسایلو ارزښت ته  T.Vناسته پاسته او راشه درشه متاثره کیږي ، مثآل : 

ا پیدا شوه ، په رتو لولو اړتیلو ډولونو د هغوی د کنکتو په مختلفو ټولنو کې په بیال بی

په جریان کې مختلف نظریات درلودل چې په الندې ډول  اړیکوټولنو کې د  مختلفو

 يې لنډ واضح کوو.

 ټولنه  لتغونې
دا د ټولنې ابتدایې ډول ده ، پدې ټولنه کې د لوست کچه په نشت حساب وه نو 

چې د  موخه داسې ټولنهمونږ دې ته قبایيل ټولنه ویلی شو ، له قبایيل ټولنې څخه 

نوي متدن څرک یې هم نه وي لیدلی ، داسې ټولنه اوس په نړۍ کې نشته حتې چې 

 غونېلر د افریقا په ځنګل کې چې کوم قبایل اوسیږي ، هغوی هم په مکمل ډول په 
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شو حسابولی ، ځکه چې اوس تر هغوی پورې د نوي متدن څرک ور ه ټولنه کې ن

ښکار په تیږو نه کوي ، او وړې اصلحې کاروي د لوست  ده ، مثآل : هغه اوس سیدلیر 

ې او د دټولنو کې به خربې خوله په خوله کیکچه پکې دېره کمه ده . په ابتدایې 

 پیغام رسونې همدا طریقه وه بڼه یې عمودي وه .

 : ټولنه دمن:ني پيت

ی نو او پدې ټولنه کې قدیمه ټولنه ورو ورو د زوال په لور درومي او خلک بدلون ، 

ولنې لري ، د دې ټ شتونټولنې په منځ کې لرغونې او نوې توب خوښوي ، دا ټولنه د 

واد هم پدې ټولنه کې راځي ځکه چې متر کز په ښارونو کوي ، زمونږ هی خلک خپل

د تعلیم  ح ورکوي ،ای په ښارونو کې کار کولو ته ترجیدلته هم خلک د کر کیلې پر ځ

اطايف  تجسس عنرص ورو ورو پیاوړی کیږي کچه یې هم لوړه وي ،په دوی کې د

 .خلک زده کړې ته مخه کوي 

چې له امله یې د ورځپانو لوست ته هم ډېری خلک مخه کوي ، ځینې خلک یې بې 

سواده وي ، پداسې ټولنه کې دری واړه ار تباطي وسایل کار کوي ، ) ورځپاڼه ، راډیو 

ه ېدل کیږي ، سیايس نظام تر یوه حد، او تلویزیون ( خو نسبتد رادیو نورو ته ډېره اور 

 پکې ازاد وي د خلکو اقتصادي وضعه نسبتد ښه وي .

 : نوې ټككككككككككولنه
ده هلته د لسو ۳۲۲٪دي کې د لوست تناسب ه ټولنې ښه مثال امریکا ده ، پ د نوې 

تنو پر رس یوه ورځپاڼه چاپ کیږي ، تقریبد ټول خلک یې کارکوي ځوانان یې تر ډېره 

ې او صنعتي کارونه خوښوي تلويزیون پکې د ار تباط بهرتینه وسیله ده ، له انتظام

 کو یخلکو پورې یې تلویزیون ګوري ، ماشومان یې ټول مکتب ته ځي او د ا ۰۲٪د  ٪۳۳

 دی .او ښه پياوړی دی  سیستم یې منظم 

عامه رایو ته ډېر د قدر په سرتګه کتل کیږي ، خلک یې په سیاست او انتخاباتو کې 

یږي ک حق اولیت ورکول ازادي ته ټولنیزې په لویه کچه برخه اخيل ، د بیان ازادي او 
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لري  ره پوهان او مسلکي کسانلري ، په هره برخه کې بې شمید ژوند ټولې اسانتیاوې 

عمل او عکسالعمل يې پر حقایقو والړ وي ، پیغام تر ډېره بريده پر حقایقو والړ وي 

زیرمو دالس ته راوړلو لپاره يې د ټولې انساين نړۍ د خو د ټولې نړۍ د ذخیرو او 

وژلو ، الندې کولو او الس ته راوړلو هوډ لري په دې اړه بیا هیڅ انساين کرامت او 

حق ته احرتام نه لري د منځني ختیځ اوسنی جګړې او د د مظلومو فلسطینیانو وژل 

د نه احرتام  ، او ظلم هغه څه دي چې د دوی  دبرشي ازادۍ او انساين کرامت

 . موضوع ثابتوي

 غواړم چې د هر ډول ټولنې ځانګړتیاوې په لنډ ډول ولیکم .

 ټو  ي ځانګړتیاوي   رغونې د

 لر ي.نه  شکل لنه کې د اړیکونظام منظم: په دي ټو  ۳

 نه وي . علام ، پوهان او مسلکي کسان: په دي ټولنه کې  ۰

 وي. لنه کي ژبنۍ اړیکې ډیرې  ګټورې: په دي ټو  ۱

 : خلک په ازاد ډول ناسته پاسته نه رسه لري. ۲

 : ارتباطي وسیلې ازادې او خودمختارې نه وي. ۵

 : د پیغام حدود محدود وي.  ۱

 : په داسې ټولنه کې د خرب په حقیقت او صداقت ترډیره بریده شک کیږي. ۱

 نه وي غربګون: په دې ډول نظام کې ځوايب  ۳

 ه وي هلته اعالن د نغارې په وسیله کیږي : چیرې چې مواصالتې نظام ن ۹

 ځانګړتیاوې   دمنځني پیرټولنه :

 کې داړیکو نظام د پخوانۍ ټولنې په پرتله منظم وې ټولنه  : په دې  ۳

 ډیره وې کلیو رابطه کمه خود ښارونو رسه  : په خپلو منځوکې د ۰

 : له ښاري پراختیا  رسه رسه کيل هم پرمختګ کوي  ۱

 غیرمتوازنه پاتې کیږي ځکه چې د استعامل وسیلې يي غیرمحدودې وي: رسمایه  ۲
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 : دهرې برخې پوهان پکې کم وې  ۵

 پوري اړه لرې چې داوسیله څومره چټکه ده . سیلې: د پیغام رسعت د پیغام په و  ۱

 : سیاسې نظام تریوه بریده ازاد وې  ۱

په  د نوې ټولنېت د خلکو اقتصادي حالت ښه وي ، مګر بد پخوانۍ ټولنې په نس

 نسبت کمزوری وي .

 ټولنې ځانګړتیاوې  د نوې

 د په دې ټولنه کې د ارتباط نظام شتون لري ، او د رایو ځانګړی قالب لري .۳

په دې ټولنه کې اړیکې په دو ډولونو نیول کیږي ، اول د ډلهییزو ارتباطي وسایلو له 

یر تصورت نیيس ، دویم مخامخ خوله په خوله اړیکه الرې چې منظم سیستم لري او 

له د ارتباط له زاړه مرح وخت د فاصلې کړاو يې  دتل  لپاره له منځه یوړ او دوهمه 

 . چې انسانان مخامخ یو له بل رسه اړیکې ساتی  رل کیږينظام څخه شمی

ځکه د دې عرص پرمختګ په علم ،  اړتیا وي  په دې ټولنه کې پوهانو ته ډیره د ۱

 .جربو پورې تړلی دی تکنالوژي ، ساینس او ت

 .هر څوک چې څه کول وغواړي کولی يې يش  د د عامه اړیکو نظام ډېر ازاد وي ۲

دې ټولنه  ټولنه کې  عامه رایو ته ځانګړی ارزښت ورکول کیږي ، حکومتونه د د په ۵

عامه رایو په اساس جوړیږي نو ځکه خو ټول وګړي د حکومت په جوړولو کې رشیک 

  ځانګړی توپیر نه تر سرتګو کیږيه دچارواکو او عوامو تر منځ  وي ، نو له همدې کبل

 وي .با تجربه او مسلکي کسان ډیر په نوې ټولنه کې پوهان، عاملان ،د ۱

هر څوک د خپلې خوښې ډلې ګروپ یا نوماند ته رایه د ازاد سیايس نظام لري ۱

 .ورکوي  

 ازاده او پراخه وي . دلیږد ساحه  د د پیغام ۳

ځکه خلک هوښیار د له عمل نه ډېره ګټه پورته کیږي او تحقیق ړنې د د څی۹

 .موضوعاتو به اړه ژورو پلټنو ته اړتیا لري 
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 .څو د مسایلو تل ته الر پيداکړي د پیغام ترډېره پر حقایقو والړ وي ۳۲

 ږي .خلکو رسید ډله ییزو اوټولنیزو ارتباطي وسایلو له برکته پیغام  ژر تر د ۳۳

 کیږي .تر رسه  ترتیب رسه منظم شکل او ه اړیکې بد ۳۰

 . ګړندۍ توګه تر رسه کیږي ټولې کړنې په د ۳۱
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 دوبم فصل
 د اړیکو مهمې وسیلې:

انسددان دلوی خدای یو ټو لنیز مخلوق دی ، ژوند يي دټولنې دنورو غړو په شددتون   

کې  خونددي او تدامین دی ، کده ټولنه نه وي نو ژوند يې ټکنی کیږي او باالخره  له 

 لویو  کړاونو  رسه  مخامخ کیږي .

رب العزت ج خپلو بندګانو ته امر کوي چې تاسدددو  دخپل سدددامل  او دایم  کامیاب 

 پاره یو له بل رسه اړیکې ولری څومو ژوند هوسا او ارام وي .ژوند ل

 یاایهالذین امنوالصربوا صابروا ورابطوا لعلکم تفلحون .

ای دایامن خاوندانو ! صدددربوکړی ،او په صدددرب نورو ته توصدددیه وکړی او یو بل رسه 

 اړیکې وساتی شاید تاسو کامیاب شی.

ند او  اړیکو ټول رازونه پراته دي ، که موږ د الله  په پورتني کالم کې د انسانانو د ژو 

انسانان دخپل ژوند د سهولت او خوښي لپاره له الهی احکامو سامل کار واخلو ممکن 

دژوند له ټولو کړاوونو څخه  په ښه ډول ځان را وباسو او هر ګام به ثابت او قایم وي  

پایله کې به مشدددکالت بده مو حدل وي . یو لده بل رسه به مو  همکاري کړې وي  په 

 وي .کړی عمل به مو په امر خدای لوی  د موژوند هوسا او ارام وي  او

څرنګه چې اړیکې د انسدددانانو د بقا لپاره د هوا په شدددان رضوري او الزمي دي نو د 

عمل  رضوري نظريداتو، عقدايددو،افكدارو، اطالعاتو اومعلوماتو د تبادلې او انتقال يو 

مختلفو وسيلو )منابعو( ته رضورت دى، چې عموماً  دى، خو د رس ته رسولو لپاره يې

الندې څلور وسددديلې د ارتباط په ټنيګولو كې مهم اسدددايس او كليدي رول لري، چې 

 عبارت دى له :

 .څخه ) یک ه (تحرير  :۴ ه څېر   :۳)نښې(  ېاوعالم ې اشار  :۲ ه ژب: ۱
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 (Language a Source of Communication)  هژب: ۱
زړه  رازونه ، د دخپلو دماغو ایجاد ، او ژبه يو الهي نعمت دى، چې انسدددان د خپل 

او دغه د افهام او  ور رسه رشیکوي يې ضمري اواز مخامخ بل انسان ته لېږدوي او د

كرم او مهرباين څخه ده، دلوی خدای  له او اغېزمنه وسددديله د ، بهرته تفهيم لوړه 

 ،ه بخښددلې دور  چې په ټولو كايناتو كې يې يوازې انسددان ته چې ارش  مخلوق دى 

دى، چې انسددانان په خپل منځ كې مختلف علمونه، كسددبونه  د همدغې ژبې بركت

 له كارونو، تیرو  انسدددانانو د ې چ وكوىل يش  څواو معلومدات يو بدل تده انتقدالوي، 

او د خپل ځان لپاره د ژوند سدددهولت  څخده ګټه واخيلارندامو کد او  ،علمومو تجربو

 برابر كړي.

 : ميل ژبې

هم رول لري، له همدې مملی ژبه د یو ملت د ميل تشددخیص او هویت په برخه کې 

کبلده ملتونده هغه ژبه د ميل ژبې لوړ مقام ته رسدددوي، چې د هېواد اکرثیت وګړي 

 پرې غږيږي.

يل پښتو ژبه د هېواد د م د جامل الدین افغان په سپارښتنه امیر شېرعيل خان د سی

ترمینالوژۍ لپاره وکاروله. په افغانستان کې پښتو عامه او د هېواد اکرثه وګړي پرې 

خربې کوي، دا د هغو احصددایو له مخې چې د ایران، روسددیې، نړيوالو علمي ټولنو او 

 وې خو دا بیا د ژبې پهپښددتو  ميل ژبه بلل شددد یونسددکو له خوا خپرې شددوې  دي، 

حق  ميل ژبددهویونکو پورې اړه لري چې څنګدده یوهې ژبې تدده ميل بڼدده ورکولی يش . 

لري چې د هېواد ميل رسود، ميل شدددعارونه، عناوین، ميل ترمینالوژي او نورې ټولې 

 ترشیفايت چارې پرې اجرا  او د ميل هویت وثیقه وګرځول يش.

 پورې خربې كړي او داسې يې راپېژين:دژبې په هكله علاموو مختلفې په زړه 

 .ژبه د ټولنې د ژغورنې وسيله بويل،    جان الك
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ژبه د انسدداين غږونو يو زمري سددېسددتم بويل،چې د ټولنې غړي يې د    وهاني ا هام

 (.71: 07مفاهمو لپاره كاروي. )

ژبه هغه وسدله ده چې د هغې په واسطه  د ا ردو ژبې  الر مو وي عليا حق وايي:

 خپلې خربې نور ته رسوو.موږ 

روفو مجموعه نه ده، بلكې دا د ژبه رص  د ح  روف نددور سدد ي وقار عظ م وايي:

 او كلتور د اظهار وسيله ده. د دو 

وايي: ژبه يو معمويل ىش نه ده، داپه ډيرو وختونو كې د كامل  ډاكټر س ي عليا له

 (.05: 1پړاو ته رسيږي او د خپلو ويونكو د مايف ضمري اواز ظاهروي. )

ژبه د يو قوم او ملت كلتوري، ثقافتي، عقيدوي، علمي او  شدوكت سلزادي    :

 (.01، 04: 5اديب رسمايه ده، چې قوم او ملت پرې فخر كوي.                    )

ژبه د كلتور هېنداره د يوه قام او ملت د پېژندنې وسيله ګڼل  سارا سلادت    :

 (.711: 72كيږي نو له دې امله ژبه د برشيت په تاريخ كې ځانګړى لوړ مقام لري. )

ژبه د انسددانانو تر منځ د )لييك چې:   وهاني سل ب ا رسميك ها هاو محرتم اسددتاد 

بهرتيندده ارتبدداطي وسدددلدده ده، چې د زړونو رازوندده رسه  پوهولو او راپوهولو هغدده

 .(رشيكوي

هغده  معنوي  نعمت  دی  چې له برکته يې په نړۍ   او زمدا  ه نظر  ژبه  دیو ملت

کې دنورو ملتونو تر منځ  دیو معلوم  اورس لوړي قوم پده توګه پیژندنه کیږي ، او د 

نظریات   تجربې ،فکار ،عقاید ، اړیکو هغه وسیله ده چې  له برکته يې  انسانان خپل ا

 او علوم  له نورو  وګړو رسه رشیکوي .

ملی ژبه د یو ملت د ميل تشددخیص او هویت په برخه کې مهم رول لري، له همدې 

کبلده ملتونده هغه ژبه د ميل ژبې لوړ مقام ته رسدددوي، چې د هېواد اکرثیت وګړي 

 پرې غږيږي.
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، فرهنګي، كلتوري رسمايه او د خپلو لندډه داچې ژبده ديو ملدت او قوم علمي، اديب

ويونكو د مدايف الضدددمري ترجامين كوي. ژبده د يوې مياشدددتې، كال، ورځې پيداوار 

)حداصدددل( نده دى، بلكې پېړيو، پېړيو وخت او مزل ته رضورت لري، چې د ټولنې د 

فخر وړ او تداريخي حيثيدت الس تده راوړي. پده نړۍ كې د ژبو تعداد كم وي او كه 

 يا هم ژبه د ارتباط په ټينګولو كې لومړى مهم او اسايس نقش لري.زيات، مګر ب

 دژبې ارتباطي ارزښت:
ده، ځكه انسددان مسددتقيامً )مخ په مخ( يا د ډله وسددیل ژبه د اړيكو )ارتباط( مهمه  -

و ته اوعقايد نورو انسانان، تجربې ييزو رسنيو له الرې خپل افكار، نظريات، اطالعات 

 په ډګر كې مهم رول ادا كوي. ړیکود ارنو ځكه ژبه انتقالوي؛

ځانګړې ژبه لري، چې  ملتژبده د افكارو او نظرياتو د ظاهرولو اله ده، د نړۍ هر  -

یاړونه ور او و ته ځانګړي افتخارات و ویونکوته  ژبده يې بويل، هره  ميل ژبه خپلميل

 .چې د تاریخ په غیږ کې خانګړی ارزښت او خای لري   ښيب

او پوهه ده، چې انسان ته يې د ژبې ارزښت ، کامل ، انساين کرامت ، همدغه ژبه  -

خدای فرمايي : په تحقیق رسه ما  ه .دې بخښدددلاو برتري پده نورو حيوانداتو فوقيت 

 انسان مکرم پيداکړی دی.

 همدا رنګه فرمايي: لقد خلقن االنسان فی احسن التقویم .

د ، د زړه د رازونو دودونو ژبدده يوازې د حروفو مجموعدده ندده، بلكې د عنعندداتو او

علمي او اديب رسمايه ده، چې د قوم د وياړونو او  ملتونو دکلتور،اظهارولو وسيله، د 

او دنورو ملتونو به منځ د یوې ویاړلې لوړې ونې په شدددان  افتخداراتو سدددبدب ګرځي

 .ځلیږي 

ژبده د يو قوم د علم، ادب، ټولنيزژوندد، فرهندګ او ثقدافدت ترجامين كوي، ژبه د  -

نه ده، بلكې په پېړيو، پېړيو كې منځ ته  محصدددوليوې ورځې، مياشدددتې، او يو كال 
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،  دیویشدددتمې پيړۍ د اطالعاتو  راځي او له منځه وړل يې هم پېړيو ته رضورت لري

 .ی کړاورسه مخ کړی او معلوماتو زبېښونکی شامار يې هم له لو 

و ا، تجربې ن، افكار، احسداسات، خيالونه، معلومات اذهادژبې په وسديله انسداين  -

ي، د چاپرييال له حاالتو سړى خربيږي، و اطالعات نورو ته په ډيره اسانۍ رسه انتقال

او انسان تر اغېز الندې راويل، انسان د ژبې په وسيله له مختلفو موضوعاتو څخه په 

خربيږي، ځكه د اشارو، عالمو په وسيله هېڅكله انسان سل په سلو كې  صحيح توګه

نه يش پوهېدىل، مګر د ژبې په وسديله امكان لري سدل په سلو كې )په بشپړه توګه( 

 . ګڼل کیږي مهمه وسيله اړیکوژبه د  د همدې ارزښت او کامل له برکته پوه يش، 

م هيې  د براخوايل غیږوي او ارتبدداط ټينګاو پراخدده   دوه اړخيز چېیوازې ژبدده ده 

 . هوسيع و   لویه اونسبت نورو وسيلو ته 

  لييك چې:( 2118نييم ا حنيك )

د څېړنو مطابق د ارتباطي  Many Voice One Worldد نړۍ په مشدددهور كتاب ) 

( شا وخوا ژبې 5222ژبو د ويونكو شدمېر زښدت زيات دى، په ټوله نړۍ كې تقريباً )

 .(څخه نه زياتيږي 522ويل كيږي، خو تحريري ارتباطي ژبې له 

ځينې ژبې د معلومداتو د خپرولو، تيتولو، حداصدددلولو او انتقدالولو په الره كې لومړۍ 

كې داسدددې دي چې له سدددلو ميليونو انسدددانانو څخه  ژبې په هغو 71مقام لري، خو 

چ  ي، انګل يسددد، رويس، زيدات خلد  وربدانددې خربې كوي، چې عبارت دى له 

هندددپانوي، ه يي، رتګايل، ب ګايل، جرم ي، جا اِّن، عرا، اردو، فرانندددوي، 

: 74خه. )څ فاريس، كشمريي، مويل، بهاَش، ايټا وي، ت لوګا،  ښتو او تامح ژبو

72 ،71.) 

په نړۍ كې : )( په دې اړوند زياتوي،0221مدا رنګه نارص حفيظ، ابو واجد شدديخ  )ه

( ژبو خل  خربې كوي، 7052د ژبو شددمېر ډېر دى، مثالً د افريقا په براعظم كې په )

يې رسددمي  Eru English ( رسددمي ژبې تايد او منل شددوي دي، مګر01په اروپا كې )
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( 7152( ژبو څخه كار اخيل، په هند كې )03)ژبه ده، د جنويب اسددديا خل  تقريباً له 

 (ژبې استعامليږي.

د ژبو پوهدانو ژبه له ژونديو شددديانو رسه د ارتباط په ټينګولو كې په دوه ډولو)برخو( 

 وېشلې ده.

 (   د حيوان په ژبه ارتباط0(  د انسان په ژبه ارتباط    )7)

 ( د اننان  ه ژبه ارتلاط:1)

په خپل كالم كې  جبهرت مخلوق دى، ځكه چې الله يو افضدددل او  جانسدددان د خداى 

فرمايي چې )َولََقْد كَرَّْمنَا بَِني آَدَم( ژباړه: په تحقيق رسه ما انسددان عزمتند پيدا كړى 

دى. نو اللده ج دغده بهرت مخلوق ته د ارتباط د ټينګولو او د خپلو غوښدددتنو د پوره 

 په نسبت وركړې ده انسان وكوىلكولو لپاره بهرته وسيله )ژبه( هم د نورو موجوداتو 

سددوي، ور  ورته سددپارلې په دقيقه توګه رسته جيش خپله هغه اسددايس دنده چې الله 

د پيغمرب حرضدددت  جځكه چې الله  څخه او رسدددالدت  چې عبدارت دي لده دعوت 

محمدصدَل الله عليه وسلم امت ته وايي چې )تاسو  بهرت د امتونو ياستئ، راويستل 

 جشوي له خلكو څخه چې امر وكړئ په نېكو او منع كړئ خل  له بدو څخه.( د الله 

 لوري ته جټولو پيغمربانو ته همدغه دنده وركړل شدددوې وه، چې تاسدددو خل  د الله 

 راوبولئ.

و هارون )ع( فرعوته ته د دعوت لپاره ولېږل شدددول نو دوى ته الله كله چې موىس ا

 (44: طه، 7تعاىل وويل: چې )دواړه په نرمۍاو ښه بڼه خربې وررسه وكړئ( )

حرضدددت محمدد تده فرمايي: رابوله خل  د خداى ج دالرې ته په حكمت،  جاو اللده 

 (.705: انحل، 7نېكه موعظه او بهرته طريقه )

ژبې اوعفت د سداتنې په هكله الله تعاىل مسلامنانو ته فرمايي:  همدارنګه د انسداين

)بنده ګان د رحامن هغه كسان دي چې ګرځي دوى په ځمكه په ورو )په توضيع( او 

كله چې جاهالن اوناپوهان د دوى رسه خربې كوي نو )وايي ورته په ځواب كې سالم 
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ت رشيف څخدده د لدده دې ايدد13خربه( سدددداملدده )لدده ګندداه او رضر څخدده( الفرقددان 

معلوميږي چې ښدده برخورد پايله ډېره خوږه اغېز لري او په اسددالمي ټولنه كې دا د 

 (45، 44: 1اخالقو يو بهرتين اړخ دى.)

انسدددان بهرت پيدا كړى، نو يې د ارتباط وسددديله هم بهرته وركړې او  جڅنګه چې الله

ه. بايدانسددان له همدارنګه يې دنده هم له نورو مخلوقاتو څخه غوره بهرته او لوړه د

 فرمايي چې جدغې ارتباطي وسيلې څخه داسې كار واخيل لكه چې الله 

ن َدَعا إىَِل اللَِّه َوَعِمَل َصالًِحا َوقَاَل إِنَِّني ِمَن الُْمْسلِِمنَي( مَّ  )َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً مِّ

ه نژباړ: او له هغه بنده څخه ښددده خربه د چا كېدى يش چې د خداى تعاىل لورته بل

.( چې انسدددان 33، حم، سدددجده 73كوي او وايي چې زه خپل خداى ته تسدددليم يم )

وكوىل يش خپل نظريات معلومات، عقايد، افكار او الهي اوامر نورو ته په ډېره ښددده 

 لوړه كچه او اعَل طريقې رسه رسته ورسوي.

يو ټولنيز، د عقل او پوهې خاوند متجسس مخلوق دى، تل په دې  جانسدان د خداى 

څه كې وي چې د ځان او ټولنې لپاره د خري او ښدددېګڼې كارونه وكړي، د انسددداين ه

نړۍ الرښدود د حرضددت محمدصددَل الله عليه وسددلم فرمايي: )بهرت د انسددانانو هغه 

څو  دى، چې خلكو ته يې نفع ورسدديږي( نو انسددان بايد د ځان او خلكو د ښددېګڼې 

 لپاره كار وكړي.

يس توپري دا دى چې انسدددان د خپل رضورت په د انسدددان او حيوان تر منځ بل اسدددا

وخت كې د مشكل د حل لپاره ارتباط ټينګوي او دغه كار په خپله ژبه رسته رسوي، 

چې كټ مټ پيغام مقابل كس ته انتقالوي، مخاطب دده د احسددداس او غوښدددتنې 

مطدابق عمدل كوي، پده پدايلده كې هدد  تده رسددديږي، چې ارتبداط پده مكمله توګه  

 قامييږي.
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 اننان  ه خپل ځان رسه ارتلاط د

(Intra- Personal Commnication) 

په خپله له ځان رسه خربو )ارتباط( ته خو د كالمي ارتباط وايي، چې قه قصدي اوغري 

قصدددي توګه باندې امكان لري، چې له خپل ځان رسه رابطه ونييسدد، دې ډول كې 

انسدددان له خپل ځان رسه رابطه نييسددد او په خپل ځان كې پيغام ليږي، چې دې ته 

. ټي، او نورو شددديانو اورېدل په دې TVذايت ارتبداط هم وايي، همدا رنګه د راډيو، 

 (.3: 1ډول ارتباط كې راځي او دا ډول ارتباط په الندې برخو وېشل شوى. )

 .ړیکې ا ۍ(  ژبن7)

 .ړیکې(  بې اوازه )بې غږه( ا0)

 ړیکې(  نامعنا ار3)

 اړیکې.(  تحريري 4)

 سددبق زده:  وينا، تنها سددوچونه، له ځان رسه خربې، په لوړ اواز د  اړیکېژب ى ( 7)

كول، خپل ځان مالمتول، مختلف لوى او واړه سدوچونه او داسددې نور مختلف ذهني 

 مسايل په ذايت )خودكالمي( ژبني ارتباط كې راځي.

ضعيف مخلوق دى، كله، كله چې فشار،  ج انسان د خداى ( بې مانا اوازونه:2)

وازونه اغم، زحمت پرې رايش، د ضددعف، خفګان يا تكليف له كبله مختلف بې مانا 

بايس، لكه بنګېدل، زګروېدل، هو هاى، د وړو ماشدددومانو مختلف اوازونه، هه، هه، 

 هه....نور

د مختلفو مجلسدونو په جريان كې كله، كله، انسددان په يو   ( بې اوازه ارتلاط:3)

فكر كې غرق الړ يش، البتده ظداهراً پدده مجلس كې وي، مګر پده ذهني ډول پدده نوره 
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مختلفو اعضاو باندې مختلف حركتونه كوي، لكه سرتګې، نړۍ كې ګرځي، په خپلو 

 (.1: 74السونه، د ګوتو ټكا او داسې نور په دې ډول ارتباط كې راځي. )

د نړۍ مختلف سددايسددندانان، عاملان، ډاكټران او پوهان  ( تحريري ارتلاط:4)

مختلف تحقيقوندده او څېړنې كوي، د هېواد او نړۍ مختلف وسددددايددل د كتدداب، 

ا نېټ په ذريعه نورو انسدددانانو ته رسدددوي، چې هغوى ترې ګټه واخيل، دا ورځپاڼې ي

ډول ارتباط يومهم رضورت او په زړه پورې ګټو ارتباط دى، وګورئ په ننني عرصدددي 

نړۍ كې كتابونه، مجلې، ورځپاڼې او نورې ډله ييزې رسددنۍ د انسددانانو د پوهې او 

ډولوندده پدده ذايت ارتبدداط كې  شدددعور د لوړ وايل لپداره څومره كدار كوي. پورتني ټول

شامليږي، چې د انساين نړۍ د پرمختګ او د ژوند د بقا لپاره رضوري او الزمي ګنل 

 كيږي.

  ه س واناتو رسه ارتلاط

(Communication with Animal) 

حيوانداتو تده هم د دوى پده اورونو كې يوه ځانګړنه وركړې ده، چې دهغې په  جاللده 

ي تباطاسددداس خپلې غوښدددتنې څرګندوي او انسدددان يې په معنا نه پوهيږي، مګر ار 

( په دې اړوند لييك: كله چې په كور 0221لياقت عيل ) . مقصد ترې اخېستَل شې

مباړي وهي، مېرمن يې كې د غوا يدا وزې د لوشدددلو وخت يش وږې او تږي يش نو ر 

پوهيږي، چې د غوا يا وزې د لوشلو،  اوبو وركولو او يا د وښو د اچولو  وخت دى، نو 

فوراً پورتدده كږي او د حيوان رضورت پوره كوي. همدددارنګدده كلدده، چې د چرګې  د 

هګۍ د اچولو وخدت يش ځددانګړي اوازونده كوي، مدالدد  يې پوهيږي چې د چرګې د 

مددارنګده كلده چې كوم كوم حيوان له خپلې ډلې جدا هګۍ د اچولو وخدت دى . ه

يش ځانړي اوازونه كوي، مال  يې په اواز پوهيږي، چې څه چل دى او كله چې زاڼې 

له خپل قطار څخه پاتې يش مخصوص اواز كوي، چې په هوا كې ځان ته روانه وي او 

 (.05: 71ټول مخلوق پرې پوهيږي، چې يوازې ده او خپل قطار ورڅخه ور  دى. )
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 د ژبې ارتلاطي او اجتاعي ارزښت

(Commnication & Social Importance of Language) 

 

پده دې خربه ټول علام  متفق دي، چې ژبده د ارتبداط يوه اهمه او بهرته وسدددله ده، 

نورې وسدديلې يې ځان په دې ډګر كې نه يش نيوىل، ځكه د ژبې په وسدديله انسددان 

معلومات، اطالعات اوغوښدنې كټ مټ بل انسان كوىل يش د خپل مقصدد، پيغام، 

د ژبې د همدې ارزښدددت له کبله اوس به نړیوالو  تده انتقدال او هد  ته ورسددديږي

کنفرانسونو کې اتوماتیک کاشینونه راوتيل ، دنړۍ د مختلفو زبو څخه همزمان منت 

او ویناوې ژباړي  څو ناسددت کسددان په خپلو منځونو کې نظریات په منظم او سددامل 

ل رسه تبادله کړي ، نړیوالو ، سدیمه ییزو او نورو پيچیده مغلقو موضوعاتوو ته د ډو 

 .حل سامله او منظمه الر پيدا کړي 

يو څده نور معلومات دموضدددوع د الروښدددان لپداره  دا چې ژبده دومره مهمده ده نو 

 او وسپړل يش. روښانه ، چې ښه وورباندې زياتو 

 دهژبه داړيكو مهمه وس له 

(Language is important source of communication) 

( لييك: څرنګده چې ژبه د اړيكو مهمه وسددديله ده، نو يې د 0229سددديف  الرحمن )

ارتباط په ټينګولو كې هم مهم او په زړه پورې ونډه اخيسدددتې ده، ددې وسددديلې په 

واسددطه ټول انسدداين تحقيقات، څېړنې او اخرتاعات نورو ته رسدديږي، ټولې چاپي او 

سددنۍ ددې په وسدديله د چوپړ په دګر كې لګيا دي، كه ژبه نه وي دوى هيڅ برقي ر 

نده يش كوىل. د ارتبداطداتو ماهرينو د ژبې د ارتباطي اواجتامعي ارزښدددت به هكله 

 الندې مهم نقاط ليكيل دي.
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ژبه د يوې ټولنې د چاپرييال ترجامين كوي، ځكه د اشارو، تصويرونو اعالمو له الرې 

په يوه موضدوع پوهېدىل يش، مګر ژبه كوىل يش سدل فيصده انسدان يو څو فيصدده 

 يالږ څه هم كټ مټ پيغام خپل هد  ته ورسوي.

دچاپېريال مكمله ترشدديح  د معلوماتو وړاندې كول، په ټولنه كې مختلف عيبونه او 

اطالعدات پده وضددداحت رسه بيانوىل يش، معلومات يې نسدددبت، عالمو، اشدددارو او 

و پوهېدونيك وي، پيغام كټ مټ پرته له كوم عيبه تصددويرونو ته روښددانه واضددح ا

هد  ته رسديږي. په انساين ټولنه كې  ژبه د وحدت، يووايل او محبت مهمه، او د 

انسانانو تر منځ د افكارو او رازونو، )ماا الضمري( او مرشوع رشي  كولو او لېږدولو 

 بهرتينه وسيله ده.

د رسته رسولو لپاره ځانګړې وسله  ده،  لنډه دا چې په انساين ژوند كې د مانا كردار

چې بلده هېڅ وسددديلده دا ځدانګړتيداوې نه لري او نه ارتباط په  ډګر كې دې ځان ته 

 (.01، 05: 1رسېدىل يش )

انسدددان د خپلې ژبې د بركت له كبله د چاپېريال له نويو حاالتو څخه خربيږي او د 

حدداالتو د اغېز الندددې راځي. پدده ننني عرصدددي او ټكنددالوژييك دور كې د ژبنيو او 

ارتباطي وسدددايلو له بركته انسدددان كوىل يش په يو وړو، اطاق كې د ټولې نړۍ له 

حتى د خلكو له شخ  حاالتو څخه  مختلفو، سيايس، نظامي،اقتصادي، فرهنګي او

ځدان خرب كړي. په نتيجه كې د مختلفو حاالتو د اغېز الندې راځي او په مقابل كې 

الضدددمري د ژبې پده بركت، هغه كه تحريري وي يا يې غربګون ښددديي او خپدل مدا ا 

 ظاهروي. شفاهي،

 د نړيوا و اړيكو جوړښت

(Estiblishment of World Commnication) 

ې انسدددان د خداى ج تولنيز او بهرت مخلوق دى، نو د ژوند د ټولو چارو د څرنګده چ

ښدده رس ته رسددولو لپاره خداى ج داسددې وسدديله وركړې چې ټولې چارې له نورو هم 
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نوعو كړيو رسه رشيكې كړي، او پدده اسدددانۍ رسه وكوىل يش خپلو لوړو اهدددافو تدده 

 ورسيږي.

له كيل، سدديمې او هېواد څخه په  انسددانان د خپلو مشددكالتو د حل او مشددورې لپاره،

لوړه كچده يو لده بدل رسه رابطې سدددايت او په نړيواله كچه اتحاد او فيصدددلې كوي.  

 W.H.Oوګورئ نن د انسدانانو د ښده صدحت د ستاتنې په خاطر د نړۍ په كچه د 

سددازمان پروګرامونه جوړوي، د مختلفو ناروغيو په مقابل كې متحدانه مبارزه كوي، 

حتى سيايس او اقتصادي يوواىل د مختلفو ګټو د الس ته راوړلو لپاره كيږي، چې دا 

ټول كارونه لفظ د ژبې په وسديله رسته رسيږي، له ژبې پرته هېڅ امكان نه لري، چې 

 (.01، 05: 1تحاد يې جوړې يش. )دا ډول لوى، لوى پروګرامونه او ا

خدمت كې  ددې ډول كارونو د رس ته رسولو  اوادولو وړ ده، چې د ژبې په چوپړ د ي

لګيا دي، خصددوصدداً د يووېشددتمې پېړۍ پر مخ  رسددنۍ شددپه او ورځ لپاره ډله ييزې 

تلونكو صددنعتي وسددايلو موضددوع نوره هم روښددانه او واضددح كړه. همدا رنګه ژبې، د 

الره برابره کړې او هم  ې تر منځ د ورور ولۍ او يووايل، دعلم اوعرفان انسددداين ټولن

ې لوړې د همد لوړو پوړيو ته د رسېدو مختلف وسايل لكه كمپيوتر، انټرنيټ او نور 

 په چوپړ كې لګيا دي.وسیلې  ) ژبې ( 

 په پښتو ژبه کې متلونه  دي چې :  

 دتورې داغ جوړیږي خو د ژبې نه .

  دی هم بال .خپله ژبه هم کال 

 ترخه خوره خو تر خه مه وایه . 

 غر په غره نه ورځي خو سړی به سړي ورځي.

 بردي خواړه یا پور دي یا پيغور.

 . چې څه دې وویل همغسې به واورې  
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له پورته ذکرشددویو متلونو څخه معلومیږي  چې ژبه په انسدداين اړیکو او ژوند کې له 

لوی ارزښدددت څخه برخمنه ده ، خو څومره چې سدددهولت راوي ، مشدددکل اسدددانوي 

و  تخریددب دواړو  ه د تعمري اژبددهمدددومره  د تخریددب ځواک او توان هم لري یعنې 

 د تخريب لپاره اسدددتعامل كړو،د ټولنې كه چېرته ژبه اړخونو لپداره  کاریدلی يش .

بربادي اوتباهي منځ ته راوړي او كه چېرته يې د ټولنې د تعمري لپاره استعامل كړو؛ 

نو خوښدي، پرمختګ او يوواىل منځ ته راوړي، مېوه يې ټولې برشدي نړۍ ته رسيږي، 

د ښېګړې او محبت لپاره پيدا  جچې همدغه يې انسداين مانا هم ده او انسدان خداى

ځکه د انسددان د لفظ معنی ، مینه ، محبت دیو نه  د نفرت او تباهۍ لپاره كړى، نه

 .نفرت ، کراهت ، وژنه ، کړونه او زورونه 

  ه چا ېريدال څخه اطالع

(Awarenees Of Enivironment) 

به په نبوي مسدجد كې د سددهار له ملانځه ص د برشدي  نړۍ الرښدود حرضدت محمد

وروسدددتده لده ټولو اصدددحابو او ګاونډيانو څخه پوښدددتنه كوله، د هر يوه حال به يې 

اخېسدددت او هم يې ټولو ملګرو ته امر كاوه، چې د خپلو ګاونډيانو او چارچاپري خلكو 

د مسددجد یو ځانګړی برکت همدغه دی چې ټول حارضین یو دبل معلومات واخيل، 

څخه ځان خرب کړي ، په غم او ښادي کې یو له بل  رسه رشیک او د همکاري  له حال

صَل الله عليه وسلم ته داثابته وه، چې له لپاره  وررسه همغږی يش .حرضدت محمد

خپدل چدداپرييدال او مداحول څخدده معلومددات او خربېددل ډېرې ګټې لري، چې دغدده 

ى صددفت دى، چې بايد يو معلومات او اطالع له چاپرييال څخه د انسددانانو يو ځانګړ 

د بدل پده غم او درد كې رشيد  يش او يو  دبل په خوښدددۍ څرګنده كړي او د خپل 

چاپري )محيط( په اړوند مكمل معلومات ولري.)باذن ربهم اىل رصاط العزيز الحميد( 

 )ابراهيم(
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فرمدايي )الركتدب انزالنداه اليد  لتخرج الناس من الظلامت اىل  جتده اللده )ص(پيغمرب

 النور(

ژباړه: )ته خل  له ترږميو څخه د رڼا خوا ته بوځه د هغه خپل رب په مرسدددته هغې 

 الرې ته چې الله خوښه كړې ده، چې ډېر مهربان او غالب ذات دى(.

نده بلكې په خپله قرآن كريم هم له ترږميو څخه د رڼا خوا  )ص(او پيغمرب جيوازې اللده

 اب مبني يهدى به الله من التبعتده بېوونى كتاب دى )قد جا كم من الله نور و كت

رضدددوانه سدددبل السدددلم و يخرجهم من الظلامت اىل النور باذنه و يهديم اىل رصاط 

 (.71، 75: املائيده ، 7مستقيم )

ژباړه: دې تاسو خوا ته د الله له لوري رڼايي درغلې او يو داسې كتاب چې د هغه په 

د سدالمتي الر ښيي او په واسدطه الله هغه خلكو ته چې دده د رضدا غوښدتونيك دي 

خپله مرسددته هغوى له ترږميو راوبايس او د رڼايي خوا ته يې بيايي او د سددمې الرې 

 (.01، 05: 1خوا ته هغوى رهربي كوي. )

له دې څخه معلوميږي چې مسدددلامن ژورناليسدددت د الله او پيغمرب په احكامو بايد 

 ي چې حقيقت ټولنې تهعمل وكړي خلكو ته د حاالتو ښده ترشيح او معلومات  وركړ 

او تول هغه مسایل چې انسان د جهالت او نا پوهۍ لوري ته بیایی مخه  څرګند يش

یی ونیول يش چې دا دیو ژورنالسدت اصيل او اسايس دنده ده که يې غفلت  وکړ د 

مسدددلامن  .خددای پده نزد لوی مجرم او په مسدددلکي دنده کې یو غافل ګڼل کیږي

 خپله وه مقاله كې لييك: ژورناليست محمدصالح الدين په

رڼايي په حقيقت كې د خرب دوهم نوم او د جراميو )ناروا( په ضدددد د مبارزې مهم )

 .سنګر دى( 

نو بايد مسدددلامن ژورناليسدددت په دقيق ډول حقايق، اطالعات او معلومات خلكو ته 

 ورسوي.
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ه ت په نننۍ عرصدددي او د تكنالوژۍ په دور كې وګورئ د معلوماتو او اطالعاتود الس

شدددپه او ورځ لګيا دي په څو  تسدددخري كولو لپاره ميډياوې ،د افكارو دماتولو اوراوړلو

ثانيوكې انسدددان كوىل يش د نړۍ له ګوټ، ګوټ څخه ځان خرب كړي، په زړه پورې 

مختلف تازه معلومات خلكو ته خپاره كړي، چې د ټولنې پوره او خربي تنده يې ماته 

 كړي.

 يل ه مختلفوموضوعاتو څخه خربې

(Awareness of various topics) 

دا صحيح خربه ده چې انسان كوىل يش، د مختلفو عالمو، اشارو په وسيله معلومات 

الس تده راوړي، مګر كوم معلومدات چې د ژبې په وسددديله خپريږي، هغه ډېر بهرت، 

ې زې ژبه ده چ، په لوړه كچه او نورې وسيلې يې په مقابل كې هېڅ دي، يوادی اعَل

ښده، د نورو وسديلو په نسبت، واضح اوروښانه دى؛ځكه د ژبې  واسدطه يې ارتباطپه 

ارتباط د الفاظو، فقرو او جملو د مجموعې په بڼه نورو انسدانانو ته رسيږي او هغوى 

يې بددار، بددار لويل، چې پرې پوه يش دا د ژبې يوځددانګړى او بددامددانددا كردار دى، بلدده 

 (.10، 13: 74ه لري. )ارتباطي وسيله دا ځانګړتيا او ښېګړې ن

مختلف  رپېړۍ ده، دسمند اطالعاتو او، اقتصاد ،معلوماتو  معلوماتو د يوويشتمه پېړۍ

سديايس، فرهنګي، اديب او اطالعايت معلومات د انسدانانو د ژوند يوه برخه ده، انسان د 

خپلو اهدددافو د الس تدده راوړلو لپدداره لدده انټرنيددټ، راډيو، ورځپدداڼو، تلويزيون،كتددابونو، 

او مختلفو بحثونو څخه ګټه اخيل. كوشش كوي چې مختلف ،مجلسونو جريدو، جلسدو 

 ښه تررسه كيږي.   ې په وسیلهچې دا ټول په ژب راوړي، معلومات الس ته

 (Two way communication)       دوه طرفه ارتلاط

د ژبې پده وسددديله په يو وخت كې له يو څخه تر ميليونونو كسدددانو پورې دوه طرفه 

ارتبداط ټينګېددىل يش، انسددداندان كوىل يش مخدامخ يو بل رسه خربې وكړي، پيغام 

قبول يدا رد كړي، چې فوراً د پيغدام مندل ياردول، يا يې ځواب وركول او معامالت د 
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د انساين نړۍ ټولې چارې پرې په  ، انسداين ژوند په ورځنيو چارو كې اهم تو، دي

دغه بهرت مخلوق ته وركړل  جښده توګه رسته رسيږي، چې دغه سهولت هم د خداى

بهرته وسيله )ژبه( باندې رسته رسوي، چې چې د ژوند ټولې چارې په همدې  شدوي 

 له دغه نعمت څخه محروم دي. ج له انسان پرته نور مخلوقات د الله

قتصددداد او اړیکو پيړۍ ده د  دې پيړۍ ژوند پر اړیکو پورې ، ا دا پيړۍ د اطالعاتو 

لده اړیکو پرتده ژوندد ناممکن دی ، دا چې د ژوند لپار اړیکې دومره اړینې  تړاو لري 

دي نو ځکده خو دنړۍ پوهدانو د ژوندد دال پرمحتدګ لپاره  د اړیکو د الپياوړي کولو 

ه  را غونډه کړه ، ټول لپاره  داسدې وسایل کوړ کړل چې نړۍ د یو ورغوي په شان رس 

 هغدده مشدددکالت چې د اړیکو پدده مخ کې خنددډ کوړیدددل لدده منځدده یوړل  لکدده 

چې په ورځني ژوند كې ډېر لوړ ارزښدددت لري، وګورئ د  او انټرنېټ مبایل تيليفون،

 نړۍ اكرثه چارې له همدې الرې رسته رسيږي. 

ي او ميانه روي بايد له نرم د ژبې کدارول  پده ژوند کې یو ځان ګړی بحث دی چې  

د ژبې پسددت واىل او نرم واىل هغه څه ار واخېسددتل يش، ځكه په اسددالم كې ك ترې

خپلوټولو اسدددتدازيو تده پرې امر كړى دى، چې: )په خپلو خربو كې  ج دي چې اللده

قې څخه بهرته ميانه رواوسدده( همدارنګه فرمايي: )چې نېكه خربه له خريات او صددد

 (013: بقره 73ده. )

  قوالمعروفا . وقل لهم  قوالبلیغا.  فرمايي :وقل لهمهمدارنګه 

له پورته ذکرشدویو ایاتو نو څخه معلمیږي چې انسدان باید تل صفا ، روښانه ، واضح 

قرن  تول او شدددمیرلې خربې وکړي  تر څو مقبل لوری پيغام په کره ډول درک کړي 

ران هر ړي  دقیو بلی  کالم دی چې هیڅ داسې بل کالم نشته دی چې مقابله يې وک

 . ایت  ددې ثبوت دی 

يو ځل حرضدددت ابوهريره د ، ډېر ارزښدددت وركړى دى  )ص(دې موضدددوع ته پيغمرب

حرضدت عايشې د كوټې تر څنګ په چټكۍ رسه احاديث بيانول پيل كړل د حرضت 
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په چټكۍ رسه  )ص(پر هغده اعرتاض وكړ او ورتده ويې ويدل: چې پيغمرب )رض(عدايشدددې

 خربې )ص(خربې نده كولې، بلكې ورو، ورو غږېده كه چا غوښدددتي واى چې د پيغمرب

 وشامري؛ نو شامرىل يې شواى.

خربې له يوې بلې څخه جال او روښانه وې او چا  )ص(حرضدت عايشده وايي: د پيغمرب

 چې اورېدې پرې پوهېده.

الرښددوونه ده چې: )كله چې د څو كسددانو پر  )ص(همدارنګه ټولو ويناوالو ته د پيغمرب

بلې خوا ته او  يوې  وړانددې خربې كوئ؛ نو يوې خوا تده مده ګورئ، بلكې ورو، ورو 

 (.773، 770: 1مخ اړوئ چې نورو ته د نه ليدو ش  )شكايت( پيدا نه يش. )

دا چې ژبه د خدای دومره لوړه او بهرته وسدیله ده نو الزم دی چې به استعامل کې 

ډیر محتاط وو اوسدددو . ولې بد بختانه د دې عرصددد انسدددانان د خدای له عظیم  يې

نعمددت څخدده دومره بې غوره دي چې پدده داسدددې ډول کدداروي چې د خپددل اخرت  

دخرايب سددبب ګرځي ، الله د وکړي چې له دې وسددلې څخه داسددې ګټه واخلو چې  

 موږ ته  د لوی خدای د رضا او مغفرت سبب  وګرځي .

 (Symbolism of Language     عالمېد ژبې ځانګړې 
څرنګده چې انسدددان دلوی خددای بهرت مخلوق دی نو لوی او عظیم خدای  داړیکو دنیولو   

ول ټ جانسان په خلقت كې د الله  دلپاره همداسدې با ارزښته نعمت )ژبه( هم ورکړې ده 

عمت هغه ن ج د الله ژبه  نعمتونه د نورو حيواناتو په نسبت لوړ او باارزښته دي، خو 

 ده چې د ارتباط په ډګر كې نورې هېڅ وسيلې وررسه نه يش پرتله كېداى.

رسه لده دې چې پر ژبه باندې خربې كيږي، انسدددان يو بل رسه پوهوىل او راپوهوىل 

يش. كله، كله داسدې هم پېښدېږي، چې انسدان د خپل راز د حاصلولو او هد  ته د 

المو( څخه ګټه واخيل، چې خپل ځانګړى رسدددېددلو لپاره له ځانګړو ژبنيو اوازونو )ع

ېدو رسه د خپل ځانګړي هد  په پيغام، ځانګړو وګړو ته وښددديي او د پيغام له رسددد

 ګام واخيل.ر لو 
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 ه ديدا ډول غږيزې عالمې )شپېل ، چش( او د حيواناتو نور مختلف النوع اوازون   

رو او يا نو حاالتو جنګي  په چې د نړۍ د هېوادونو فوځيدان، نظدامي كار كوونيك يې 

 .ي لو  د الس ته راوړلو لپاره استعام اهدافو

  (.Communication at large level)   ه  راخه   انه اړيكې

د خدداى ج په دې پراخه نړۍ كې انسدددانان كوىل يش چې د عالمو او اشدددارو په   

كچه يې كمه ده، هېڅ امكان نه  پوښښوسديله ارتباط رسه ټينګ كړي، مګر اغېز او 

ډګر كې يې د ارتباط كچه  ړیکو په لري چې د ژبې ځاى ونييس. يوازې ژبه ده چې ا

 ډيره پراخه، لوړه او بهرته ده، چې هېڅ يوه بله وسيله دا مقام نه يش ترالسه كوىل.

( په دې هكله لييك: د عادي ژوند له ورځني ارتباط رسه رسه 0229سدديف الرحمن )

اربه )څوارلس زره ميلونه( انسدددانان د ورځپاڼو پاڼې  74ې تقريباً څه د پاسددده د ورځ

اړوي او د نړۍ د نفوس درې برخې راديو، تلويزيون او د نورو سنيو له الرې  اړوي را

 دژبې په وسيله اړيكې ټينګوي. 

( فيصددده د ژبې په وسدديله حل او 95كه  ووايو چې د انسدداين نړۍ د ژوند چارې )  

 (.32، 01: 1ي مبالغه به نه وي. )فصل كيږ

  (:Gesture(: انارې )2)
د اړيكو له مهمې وسيلې )ژبې( څخه وروسته د ارتباط دوهمه او مهمه وسيله اشارې 

و ا معلومات ،( دي چې انسانان خپل نظريات، افكار، عقايد، اطالعات ،نښې )عالمې

. الوىل او لېږىل يشله يو څخه بل ته پرې انتق،تجربې د همدې وسدددیلې په واسدددطه 

(71 :01 ،09.) 

كه يواځې ژبه د پيغام د لېږلو وسدديله وبولو، نو ګونګيان، كاڼه او نور معذور كسددان 

لده نعمدت څخه محروم پاتې يش. كه ړوند د ژبې له اواز ګټه اخيل، نو  اړیکو بده د 

كاڼه او ګونګيان د الس، رس، سدددرتګو او بدن د نوور غړو له اشدددارو څخه اسدددتفاده 

 اشارې او عالمې په الندې برخو وېشلې دي.اړیکو عاملانو كوي. د ا 
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 جسامين )دبدن د غړو( اشارې.    :(  7)

 .او نښې خاكې او الينونه       :(  ۰)

 د رنګونو اشارې.    :(  ۱)

 د مخصدددوصو اوازونددو اشارې.     :(  ۲)

 اشارې:)جناِّن(  ( د بين د غړو 1)

عبارت دى چې له الفاظو پرته د انسان د بدن د نورو غړو  د بدن له هغو اشارو څخه

په وسيله  رسته رسيږي، لكه د سرتګو وهل، د غاړې، السونو، ګوتو، پښو، رس او يا د 

نورو غړو ښورول، چې ښې منونې يې په نظامي درسونو، د لوبو په ميدان، همدا رنګه 

او عالمو  واشدددار  بدين وفونو او د جنګ په حاالتو كې مختلپه مكتبونو، سددپورت كلپ

او مسدددولینو له خوا دمختلفو غوښدددتنو او   دي، چې نظامي مرشدددانو لوبغاړو څخه 

 اجرا كيږي. ...رضورتونو د پوره کولو لپاره 

 :( خاكې او الي ونه رسم شوې عالمې2)

لپدداره  اهدددافوځددانګړو  او دهدغدده ځدداندګړې عالمې دي، چې خدداص مفهوم لري 

 هكله لييك چې:  ( په دې0221)استعامليږي. محمد يوسف 

صليب، رسې مياشتې، او داسې  هييك اشارې، خطونه د روغتونونو، رس تراف  مختلفې

. كه دهمددغو ځانګړو موخو لپاره کارول کیږي  عالمې چې خداص مفهوم لري ېنور 

( عالمه كش كړې وي مانا xد تيلو پم، ته نږدې ورشئ؛ نو د سګرټ په تصوير يې )

، يې دا ده چې سدددګرټ مدده څكوئ، يددا يې همدددارنګدده زېورات، لوړې، لوړې مدداڼۍ 

ي. د تېلو په ټينكر يې د اور و هم ځانګړى مفهوم افاده كتداریخي ځدایونده ، نښدددې 

چې خطره ده. همدا رنګه د سددړ  په غاړه  دهمه )رسددم كړې وي( چې مانا يې دا عال 

، په ځانګړو نظامي ځایونوکې ځانګړې نښددې ونه اوعالمې او منځ كې سددپني ژېړ خط

مختلفې معناوې وركوي، دې ته ورته  لیکل او خپریږي چې دیو خداص مفهوم لپاره 

بازارونو ،  او لویو تختو بداندې په چوكونو، پاركونو عالمې چې پده مختلفو لويو، لويو، 
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ګړي پيغامونه ځانوي  شدددوې  لده نفوسدددو ډكو سددديمو كې لګول دیوالونو ، پلونو او

 انتقالوي. 

 :او نښې  ( د رنګونو اشارې3)

ې کله زه چ د مختلفو رنګونو په وسددديله هم ټينګيږي،  اړیکېپده انسددداين نړۍ كې 

ډیری وخددت لوبغداړي او کتونکي پدده بیرغونو پیژنم  چې د نړۍ   نړیوالې لوبې ګورم

په کچه د مختلفو لوبغاړو پيزندنه هم د بیرغ د رنګ له مخې کیږي  . همدارنګه د 

نړۍ په کچه رنګړنه مختلفې ماناوې لري لکه  شین  او سپني رنګونه د سولې په مانا 

ري. نه مختلف پيغامونه لبريغونو، جامو دريشدديو كې شددني، تور رنګو  دي ، مختلفو 

همدا رنګه تور بريغونه، د غم اندېښدددنې او خفګان عالمه ده، چې په نړۍ كې خل  

ورڅخه ګټه اخيل. د ترافييك اصدددولو ژېړ، سدددور، شدددنه رنګونه په نړۍ كې څومره 

اشدارو په رڼا كې سفرونه كوي.  د همدې  ترافیکي قوانین مشدهور دي، د نړۍ ټول 

د الوتكو د پروازونو لپاره مختلف رنګونه او بريغونه ځانګړى  پده هوايي ميدانونو كې

 مفهوم لري.

همدارنګه د مختلفو نظامي،سدديايس اشددخاصددو د جامو رنګونه، لكه پوليس،اردو،اور 

 مفهومونه افاده كوي.وژونيك، ښاروالۍ... او نور مختلف ځانګړي 

 اشارې: ونو اواز  ځانګړو( د  4)

مفهوم او پيغام  په ژبه  انسدددان  تهپده انسددداين ژوندد كې رسه له دې چې انسدددان 

له انسدددان څخه ي، مګر بيدا هم كله كله داسدددې بې مفهومه ځانګړي اوازونه لیږدو 

ترې كار اخيل، چې خاص او ځانګړى مفهوم  لپاره    صددادریږي  چې د ځانګړو موخو

كې د خاصدددو اهدافو لپاره ډير مؤثر  په ځانګړو ځايونو  اواو مجازي مانا افاده كوي 

( د خوشحالۍ او كله د خفګان ،ویش ، ها ها ، ای ، ای  دددهی دددهی  ها -ي )هاږثابتي

...نور اوازونه دا  مانا وركوي، كله چې انسان په سخت مشكل كې وي اه، اخ، ويش
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بايس، دا ډول بې مانا اوازونه په انسدداين نړۍ كې مختلف پيغامونه په ډيره اسددانۍ 

  .زموږ اوستاسو په ټولنو کې يې په زرګونو مثالونه پيداکیږي  رسه انتقالوي

 :Facial Expression( څېته )بڼه( ۳)
نومونو كې يو نوم املصورج دى )شكل وركونى( نو خداى ج هېڅكله  99په  جد الله 

هم دوه انسانان په يو ډول نه دي پيدا كړي، رضور يو له بل رسه توپري لري، د انسان 

شدددكل د هغه د باطن او ضدددمري عكايس كوي او په مختلفو وختونو كې يې څېره له 

انسان په زړه كې خو، وي، نو خوښي بهرنيو حاالتو رسه تغري مومي، په دې مانا كه 

يې لده څېرې څخده معلوميږي، كده چېرې له غم او كړاو رسه مخامخ وي؛ نوخفګان 

يې له شددكل )څېرې( څخه معلوميږي او څو  چې ورته ګوري معلومات ورته كيږي، 

 چې له څه مشكل رسه مخامخ دى.

کریم حرضددت د ټنډې د تروشددیدو )کونجیدو( په اړه خدای په قران کې هم رسددول 

محمد ص باندې یو ځانکړ سددورت نازل کړی چې د حرضددت عبد الله ابن ام مکتوم 

په اړه دی ، د نوموړي سددرتکې نه وې معذور وو  په اړه  رسددول ته  امر شددوی دی . 

 عبس وتولی ان جاه االعمی ... 

كه په ورځني ژوند كې د تلويزيون خربونو ته غوږ ونيسدددو؛ نو كوىل شدددو د مختلفو 

و لده څېرو څخه دهغوى حاالت معلوم كړو. د اواز او څېرو تر منځ يې توافق كسدددان

پيددا كړو، كه چېرې كوم انسدددان چې له حج نه راغَل وي، نوى واده يې كړى وي. 

، د هغه خوښددي د هغه له له ډیر وخت وروسددته پيدا يش ور  ورور يا دوسددت يې 

او مشكل رسه مخ وي،  څېرې څخه ښه احساسوىل شو او كه چېرته له كوم غم، درد

د هغده لده مشدددكدل څخده پوهيږو چې لده څومره لوى خفګان رسه مخامخ دى، لكه 

سيايس، بنديان، مريضان غم ځپيل خل  او داسې نور لنډه دا چې د انسان د باطني 

 ضمري عكايس د هغه له څېرې څخه كېدىل يش.
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ر عظمه صد د پاکسدتان لومړنۍ ښځينه وزیر عظمه بینظیر بټو چې کله لومړی ځل

شوه ، له وزیرعظمي وروسته يې د امریکا هیواد ته سفر درلود چې د جورجبوش پالر 

درلود ، کله هلته جمهور ریس وو ، دواړو  د بندو دروازو شددداته څوسددداعته مالقات 

ه تبیظیر بټو را ووتده نو ژورندالسدددتدان ورتده د مرکې لپاره منتظر وو ، بینظیر مرکې 

 ژورنالسدددت دهغې له حرکاتو ، رنګ او څیرې څخه يسنه شدددوه ، د يب يب حدارضه 

:) د پاکستان لومړنۍ صدرعظمه بینظیر بټو ،  جوړه کړې وه تجسدمي مرکه  داسدې

 بندو دروازو شاته له څو ساعته مالقات وروسته  ددامریکا له جمهور ریس بوش رسه 

په داسې حال کې چې دمخ ویښتان يې ګډوډ حارضه نه شوه   ژونالستانوته مرکې ته 

 (.او رنګ يې تښتیدلی وو 

كله كله انسدانان مختلف خواږه، نرم او سدپېڅيل كلامت استعاملوي، مګر هغه د   

څېرې خال  وي ځكده له څېرو څخه يې معلوميږي، چې دوى داخربې د زړه له تله 

په  وايو د انسان شكلچې و نه كوي،بلكې د خپل باطن برعكس لګيا دي، نو ويَل شو، 

  . ادا كوىل يش كې مهم كردار ړیکوا

د یویشدتمې پيړۍ ډیری سدیاسیون يې ښه مثالونه دي  لکه دپاکستان حکومتي فوځي  

ظاهرا یو څه وايي او په باطن کې په نړیوالو غونډو کې  چارواکي چې دافغانستان په اړه 

، همدارنګه د امریکا يي چارواکو هغه څه کي چې په هیڅ انسدداين چوکاټ کې نه راځي 

اوسدددنی سدددیاسدددت  چې کړنې او اقوال یی یو له بل رس مخالف دي ، دنړۍ هر ډول  

زموږ  .نظامي او جنګي وسایل له ځان رسه لري خو په افغانستان کې يې امن را نه وست 

لسددیزو کورنۍ جګړې د دوی  نوښددت او ابتکار دی ، نن ورځ په هیواد کې دتیرو څو 

خان هم چې د همدې سددیاسددت  او سددطرنج بله شددږه ده نارې وهي چې د عمران 

له ژبې او څیرې افغدانسدددتدان امن زموږ او نړۍ امن دی وبه ګورو چې د ده وعدې 

 . رښتینې دي  رسه بو پري لري او که 

 .ماته په سرتګو کې حال وایه         الرې کوڅې له غامزانو ډکې دینه 
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 ( تحتيت )ليكنه(:4)
يوه مهمه وسديله ده، چې كټ مټ پيغام خپل هد ، )اخېستونيك(  اړیکو تحرير د 

ته رسدددوي. هغه ټولنې چې د لوسدددت )سدددواد( سدددلنه )فيصددددي( يې زياته وي، له 

مطبوعدداتو څخدده زيدداتدده ګټدده پورتدده كوي. ځكدده چې د ليكونيك يددا خپرونيز ارګددان 

لو ري اوبدلون څخه خپوم تغياو عقدايد پرته له ك ،تجربېنظريدات، معلومدات، افكدار

خلكو ته رسدددوي، چې همدغه بدلون او تحريف د تحرير يو ځانګړى صدددفت  مدنظر

دى، چې نورې وسديلې پورته صدفت نه لري. ځكه امكان لري د ژبې، اشددارو اوعالمو 

ارتباط كې انسدددان ته هغه مفهوم چې د پيغام لېږونى هد  دى غلط انتقال يش. 

هد  دى، پيغام ونه رسدديږي او په تحرير كې دا  په هغه ډول چې د پيغام لېږونى

 .څه یوځل  ولیکل شول بیا نه بدلیږي ن نشتهنقصا

همدا رنګه مطبوعات، د باسددواده، د علمي ټولنې د ذهن خورا ، د نړۍ د باسددواده 

ه ګڼل اقتصددادي  تکی   ، او دارګان لپارهټولنې لپاره په مختلفو مسددايلو كې الرښددود 

زيات خل  د ورځپاڼو ( څخه و)څلور زره مېلونه ارب 4پداسددده . د ورځې څده د کیږي 

سدديايس،  او ذوق مطابق معلومات ترې اخيل.  مختلفد خپل شددوق  مخونه ګوري 

اجتامعي، فرهنګي، اقتصدددادي معلومات. له مقالو، رسمقالو، سدددتونونو او فيچرونو 

وي، په څخده الس تده راوړي. رسه له دې چې تحرير د انسدددانانو ذهني خورا  برابر 

خلكو ته الرښدددوونې النددې راويل ،  چرتکې عدامده رايي تر اغیز  او  مختلفو حداالتو 

څو دمختلفو حاالتو په مقابل کې ټولنې ته سدددامله الر ښدددوونه وکړي ، له دې   كوي

 ځانګړتياوې هم لري. مهمې  الندې رسه رسه 

 ( د رضورت په وخت كې د ثبوت په ډول وړاندې كېدىل يش.7)

 يس يې د كتونكو له پېژندنې څخه وروسته پيل كيږي.( پالي0)

 ( په فرصت رسه څه وخت دې چې زړه وغواړي لوستَل يې شې.3)
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( سدددتون، فيچر، رسمقدالې او نورې ليكنې چې د مطبوعداتو ځدانګړې برخه ده، د 4)

و ا حكومت په تګ الرو تبرصدددې او ګوټ نيونې كيږي او بيا په پراخه توګه خپريږي

او همدارنګه يې د یو  ي چاپي رسدددنیو اقتصدددادي تکیه هم جوړ  د په دې پيړۍ کې

ویشدددتې پيړۍ د معلومايت او تکنالوژيکي  سدددیالب هغه ټکی له ګوا، رسه مخ کړ 

چې يې ځینو يې وړاندوینه کړې وه چې په دې عرصد کې چاپي رسنۍ له منځه ځي  

خه یټونو څبلکه اليې مینوال زیات شدددول او هغوی له فیچرونو کاملونو او ویب سدددا

 .ګټه پورته کړه 

: همددارنګده په مطبوعاتو كې د جرم او سدددزا مختلف خربونه خپريږي، چې خل  5

ورڅخه عربت واخيل، لنډه دا چې مطبوعات په هغو ټولنو كې چې علمي سدددويه او 

او له رسه په نړۍ کې هر هغه انسدددان چې  سدددلنه يې لوړه وي، بې كچې اغېز لري.

او دفرت تده ځي مجبور دي چې لده تحریر رسه اړیکې لیدک لوسدددت کوي ، لويل يې 

 ولري ، نو څه فکر کوی دهغوی شمیر به څومره وي ؟!

موږ په ورځني ژوند كې د مختلفو اهدافو لپاره الفاظ او كلامت له خولې وباسدددو. د 

اشارو او عالمو په وسيله ځان هد  ته رسوو، ګرمه اوسړه هوا احساسه وو، ښه او بد 

دا ارتباطي عمل به تر هغه جاري وي،  د اړیکو منونې دي بوي احساس كوو، دا ټول 

د انسدددان د ژوند په  اړیکېي، لنډه دا چې ا چې انسدددانان د ځمكې په رس ژوندي و 

مختلفو برخو كې مهم او په زړه پورې رول ادا كوي. ددې لپاره چې موضددوع ته ښه 

 ډولونو تر مطالعې او څېړنې الندې نيسو. اړیکېداخل شو. د 

 ډولونه )ارتباط(  ړیکود ا                                

 (Types of Communication)    الندې برخو ويىل: ارتباط پهعاملان د ارتباطاتو      

                                                                     

 Intra Personal Communication                     اړکېرسه ځان  له  ( د انسان7)

 .Inter Personal Communication                  ړیکېرسه اانسان  ( د انسان له 0)



148 

 

 .Extra Personal Communication     اړیکې رسه  شيانو زيروح )مړو( ( له غري3)

 .Mass Communication اړیکې( ډله ييز 4)

    Intra Personal Communication         اړیکې د اننان  ه ځان رسه :  ۱

كې انسدددان پدده  ړیکودې ډول ارتبدداط تدده ځداين، خودي ارتبدداط هم وايي، دې ډول ا

كه لنييس،  ړیکهشدعوري او غري شدعوري توګه شدامل وي، انسان له خپل ځان رسه ا

فكر او سوچ كول، تصميم نيول يو كار ته اراده كول، همدا رنګه راډيو، ټې،، سندرو 

اورېدل، د ښددده او بد پېژندل، راډيو او تلويزيون د چېنل )موج( تبديلول له ځان رسه 

او غم محسوسول او داسې نور اعامل ټول په )ځاين، ذايت( خربې كول، د خوشحالۍ 

دهمدې ډول اړیکو برخه ده او همدغه اړیکې د نورو ټولو اړیکو   ارتباط كې شامليږي

)دماغ( کې اړیکې ګډې وډې شوې نو بیا تر پایه رسچینه او بنسټ دی که دې ځای 

 یږي او بنسټ کڼل کبې ګټې او بې موخې نو دا ډول اړیکې دنورو اړیکو لپاره اساس 

 د ځاِّن ارتلاط ډو ونه:

 ( په الندې ډولونو وېشيل دى.0229ځاين )ذايت( ارتباط سيف الرحمن )

 (د ژبې  ه وس له  ه ځان رسه ارتلاط:١)

يوازې سددوچ او فكر، خربې كول، په لوړ اواز د درس زده كړه له ځان رسه لوړ او ژور 

ې ، د د په دې ډور ارتباط كې شامليږيفكرونه.: ژړل، خندا، خوښي، بوڼېدل او نور 

نړۍ انسان دمختلفو کړاوونو او چلینجونو له امله له مختلفو اړخونو کړیږي او بیا د 

اقتصدادي ،سیايس، او کلتوري  دردونو له امله خپل په یو نه یو ډول مشغولوي ، که 

دي څوک وررسه نه وي له ځان رسه  مختلف اوازونه  زمزمه کوي او خپل غم او ښدددا

 .ملانځي

 (Communication without sound) (  ه ځان رسه بې غږه ارتلاط2)

 دا ډول ارتباط هم په دوه ډوله دى ذهني ارتباط، جسامين ارتباط.
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خيال، فكر، سوچ كول، په دې ډول ارتباط كې له ځان رسه    :ړیکېا  : ذه ي ا

نورو خلكو تده كتدل او داسدددې نور شدددامدل دي، يا په بل عبارت په  پده مجلس كې 

 جسامين ډول په يو مجلس او په ذهني ډول بل چېرته وي. شاعر څه ښه وايي:

 په اندېښنو مې ځان پاچا كړ               رس مې راپورته كړ ملنګ د دنيا ومه

 ل رسه مخ ويکله کله ځينې انسدانان چې له کوم لوري ځوریدلی وي یا له څه مشک

پده مجلس کې  ذاتا دلته او روحا بل چیرې وي ځکه چې دی په هغه څه مرصدددو  

وي چې ترې کړیږي .ډیری  هغه خلک چې ذهني او عقيل مشکل ولري له دې ډول 

 کسانو حسابیږي .

 (:Body Communication) ړیکېجسامين  )بدين( ا ب:

د بددن د مختلفو غړو په وسددديله له ځان رسه ارتباط نيول هم له مهمو ډولونو څخه 

حسدددابيږي، اكرثه وخت د بدن په مختلفو غړو ارتباط نيول كيږي، لكه )په برېتونو 

ونه تانګ د پنډیو را نغښدددتل، ګوتې وهل، د بدن د كوم غړي حركت، د ګوتو ټكول، 

كتونه پرته له كوم اواز رسته بددين حر او داسدددې نور ، دژبې ځينې غږونده اېسدددتدل 

ي، چې هر يو خدداص مفهوم لري مثالً كدده چدداتدده پدده برېتو ګوعې وهي، نو د ږرسدددي

قهرمدانۍ زور او قوت مداندا وركوي، كده چاته ګوتې وپړكوې )وټكوې( د رشدددخند يا 

خوښدددۍ مانا وركوي او كه چاته مټې راونغاړې او تانګو وباسدددې، نو د حملې،بريد او 

وركوي، دې ته ورته داسددې نور حركتونه پرته له اواز رسته رسدديږي، چې  ګوا، مانا

 (.31، 33: 71ځانګړى مفهوم، مانا او په ارتباط كې ځانګړى ارزښت لري. )

 :ړیکېد بې مانا اوازونو  ه وس له ا  ه ځان رسهج :

كلده، كلده انسدددان بې مانا او بې مفهومه اوازونه كوي، چې ظاهراً هېڅ مانا نه لري، 

ګر دى په خپله )اواز وېستونى انسان( له ځان رسه ارتباط نييس. لكه ا ، اخ، ها، م

، هههده، سدددسدددس، هو. لده ځدان رسه بوګنېددل، د ځدان پده كومده برخده زور كول 

 .او دې ورته نور عملونه په دې ډول ارتباط كې شمېرل كېږيفوفففففف، 
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رې شدددوې وي، اكرثه هغدده خلدد  چې پدده ژونددد كې سدددختې لوړې او ژورې پرې تې

ځورېديل او كړېديل وي او يا هم له روحي فشار الندې وي، له ځان رسه په دې ډول 

په ځانګړي ډول سیايس بندیان چې زیات کړاويې لیدلی وي ،  ارتباط كې شدامليږي

همدارنګه هغه جاسدوسان چې دلینیو په جامه کې دنده تررسه کوي ، ملنګان چې د 

یوې ځانګړې ادارې له خوا د ځاګړیو موخولپاره ګومارل شوی وي  له دې ډول کړنو 

 .کار اخيل څو عادي خلک پرې پوهه نه يش 

 ير )  ك ې(  ه وس له ارتلاط(  ه ځان رسه د تحر3)

(Written Communication) 

انان له ، انسمیلونونه كې  نړۍد نن ورځې په دې پر مخ تلونيك عرصدي تكنالوژييك 

انټرنيټ، راډيو، تلويزيون او كتاب پرته خاص، ورځپاڼو پاڼې ګوري، د خپلې خوښدددې 

ټ ه لويل، په انټرنيخربونه، معلومات او اطالعات راټولوي، هغه انسددانان چې كتابون

كې د كمپيوټر د سدددكرين پده ذريعده مختلف تحريري معلومدات او تصدددويرونه، د 

اسددتادانو لكچر، نوټونه، د مكتب او مدرسددو د زده كوونكو دريس كتابونه. ګوري، د 

په اوسني وخت کې یوازې دفسبوک لیدونکي  څومره وي؟هغوى شمېر او تعداد به 

 ۱۲۲کروړه او  ۱۲یوازې په پاکسددتانکې  ، څخه زیات دي بیلونو  ۰۲۰۱په نړۍ کې له 

په هندوستان کې د ټولې نړۍ په نسبت زات کاروونکي  ،  لکه خلک فسبوک کاروي

میلونو ته رسدددیږي ،د اخو د  ۳۲۲میلونوته رسدددیږي ، په اندونیزیا کې  ۰۱۲لري  چې 

ه پهم ول خپر مجلو جريدو، كتابونو، دې وخت عرصي وسیله ده ، خو په نړۍ کې د 

له خپل ځان رسه ليكنه كوي، مضمون رتباط كې راځي. خو كله چې انسدان ډله ييز ا

لييك يدا نور څده ورځني معلومدا لييك، په ځاين تحريري ارتباط كې شدددامليږي، لكه 

شدداعران چې شددعر د كاغذ په مخ لييك، عامل خپل يو علمي، اقتصددادي، فرهنګي يا 

اينس پوهانو تجربې...په ځاين تحريري اديب مضدددمون د كداغذ په مخ لييك، د سددد

ى د ارتباط كې شدامليږي، چې دا هم د انسان له ځان رسه ارتباط كې يو مهم ارتباط



151 

 

زموږ او ستاسو ځاين مطالعه هم د همدې اړیکو یوه  او په ژوند كې لوى ارزښت لري

 برخه ده .

 (Inter Personal Communication) ( دوه طرفه )بع ا زايلع( ارتلاط:2)

پده دې ډول ارتبداط كې دوه او يدا لده دوو څخده زيات كسدددان يو بل ته خپل افكار، 

نظريدات،اطالعدات او معلومدات تبدادلده كو، چې عمومداً د وينا، ليكنې، تيليفون له 

الرې رسته رسيږي، چې ښه مثالونه يې په ورځني عادي ژوند كې د انسانانو تر منځ 

دي چې ارزښدددت يې ډېر لوړ دى، ځكه دغو ورځنيو تعلقاتو  اړیکې  النوعمختلف ت

كې له بركته انسددان له نورو حيواناتو څخه لوړ دى، حيوانات د خپل ژوند د امورو د 

تنظيم لپاره هېڅ نه يش كوىل، خو انسان خپل څه چې د نورو كايناتو دسهولت او له 

ې سنى انسان د ځمكهغو څخه د ګټې اخېستلو لپاره مختلف پروګرامونه جوړوي، او 

په رس ننګ شو، دادى اوس يې د فضا لوري ته مخه كړې، هلته تحقيقات او څېړنې 

كوي، چې په راتلونيك وخت كې يې څنګه او څه ډول استعامل كړي،ددې لپاره چې 

 ژوند يې هلته نورمال وي بايد څه الرې چارې ولټوي.

(74 ،1 ،9.) 

ډېر لوړ ارزښددت لري او د دوه طرفه ارتباط لنډه دا چې دو طرفه ارتباط په ژوند كې 

پده وخدت كې د غلطيو او د پيغام د صدددحيح مفهوم د نه پوهيدو له كبله مختلف 

جنګونده او د ژوندد كړاوونده منځ تده راځي. كده چېرتده دو طرفده ارتباط ختم يش د 

انسددان د پرمختګ او ترق كارونه په ټپه دريږي، ځكه مختلف علوم، تجربې، افكار، 

 ت او معلومات په انساين سينو كېنظريا

دفن كيږي او ګټه يې نورو انسدانانو ته رسديږي. كله چې د يو انسان ګټه بل ته ونه 

رسددېده، نو د انسددان انسددانيت هېڅ دى، حال دا چې پيغمربصددَل الله عليه وسددلم 

فرمايي: )بهرت د خلكو هغه څو  دى، چې خلكو ته يې ګټه ورسيښږي( او همدا رنګه 

ئ  د امتونو ياسددتو خالق الله ج هم محمدي امت ته فرمايي چې )تاسددو بهرتد كاينات
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ې له خلكو څخه چې په نېكو امر وكړئ او له بديو څخه خل  منع راايسددتل  شددوي ي

كړئ( چې دا كار په دو طر  ارتباط رسه تررسه كيږي، نو مسلامن ته ال زمه ده چې 

.رسه په ښدده توګه حسددن روابط همېش له خپل كور، ګاونډيانو، دوسددتانو، ملګرو...

 ټينګ او له ګوښه نشيني څخه ځان وسايت.

 (Communication with Lifeless Things)    اړيكېله انسان پرته له نورو موجوداتو رسه 

كه انسدددان خپلو ورځنيو اړيكو ته ځري يش، نو دې ځاى ته رسددديږي، چې انسدددان له 

لري او هېڅ امكان هم نه لري، چې ځان انسان پرته له نورو موجوداتو رسه هم روابط 

 ترې ګوښه كړي، چې دغه روابط عبارت دي له:

 له حيواناتو رسه ارتباط، نباتاتو رسه ارتباط، له مړو )غري زيروح( شيانو رسه ارتباط.

 (Communication with Animals)  ه س واناتو رسه ارتلاط

ړيكې لري، لكه څاروي، مرغان، انسدددان په خپل ژوند كې له بېال بېلو حيواناتو رسه ا

درنددده ګددان )څريونيك( او داسدددې نور. مثالً هغدده كورين حيوانددات چې اهيل دي، 

انسدانان وررسه د يو خاص اواز په وسدديله اړيكې سددايت، لكه څاروي، كوترې، طوطي، 

کړرين حیوانات اومرغان چې انسدددانان يې د  ژوند د مختلفو  پسدددونه او داسدددې نور

په يو ځانګړي اواز يې ځان ته رابويل او همدا   .په کړرونوکې سدددايت رضورتونو لپاره 

، پيدا يشرنګه دغه حيوانات چې كله له مشكل رسه مخامخ يش، څه ته يې رضورت 

وي، كله په كور كې د غوا د لوشدددلو وخت خرب په يو ځانګړي اواز  هم خپل څښدددنت 

دى چې كله څاروى يش، رمباړې وهي،  مېرمن پوهيږي، چې د غوا د لوشدددلو وخت 

ې خرب يش چ څښنت څو ، بغیږي  ل څښدنت په يوه ځانګړي اواز پوهويوږى يش، خپ

ژوند په ډګر كې ځانګړى ارزښدددت د د انسدددان  ډول اړیکې دوى رضورت لري. دا 

 (.35، 34: 71لري. )
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 (Communication with plants)ړيكې ا ه نلاتاتو رسه 

وي چې د خپل ژوند د  دا خو، تل په دې  مخلوق دى، ټولنیزانسان د خداى ج يو 

خوښددۍ لپاره په محيط كې فزييك تغريات راويل، اكرثه وخت انسددان د خپل ځان د 

له كوره دباندې په کور او   ، جوړوي ، ښدددکلی کوي او رنګوي يې خوښدددۍ لپاره كور 

پټيو كې مختلف ګالن، بوټي، ونې كري او د مرصدددوفيدت پده وخت كې له مختلفو 

بوټو رسه خربې، محبدت اوسددداتېرى كوي او كلده چې قددم پكې وهي ورته غږيږي، 

ه كله كلد بلبالنو او مرغانو له اوازونو خوند اخيل ،سدددندرې وايي، شدددپېلۍ غږوي، 

يك، خپل محبوب له ګل رسه د شعر په ژبه شداعران په ګالنو كې ناست وي شعر لي

چې ټول هغه څه دي  وايي رشيكوي، خپدل راز و نياز د خپل محبوب په ځاى ګل ته

 .چې انسان د خپل ژوند له چاپريیال رسه  په خربو او سندرو  راويل

 منونې يې دا دي:

 زماپه خندا كې چې موسى يش يار       دبهار ګددددددددددلونه ټول ترېنه رشميږي

 چې له ګلو ښايسته مخونه هم شددددددته          بلبالن به ګالن پريږدي چې خرب يش

 اړیکې   ه مړو )غري س ه( ش انو رسه

(Communication with lifeless things) 

رغونو ل له په خپل ژوند کې ډیری وخت لده حيوانداتو، نبداتاتو او ګالنو پرته انسدددان 

ي نه يا د ګاري تاريخهم ارتباط سددايت. لكه تېږې، غرو مړو )غري زيروح( شدديانو رسه ،

 ، هدیرې ، مزارونه ، زیارتونه ، سدددیمې ، کيل او داسدددې نور ، ځایونه  څيل او مداڼۍ

يا څيل ته وريش، نو  ، ځای ، سددیمې ، هدیرې ،  انسددان چې كله كومې تاريخي ماڼۍ

پيدا كيږي، پده ذهن كې دهغه ځاى د هغه وخت د خلكو په اړوند مختلف فكرونه 

 د وخت له قهرمانان، مرشانو او مشهورو خلكو رسه مينه ښيي.

مثالً كه كوم افغان چې د ميوند هديره يې نه وي ليديل هلته الړ يش، نو سددمدستي 

 دريږي.يې و  قرب ته تاریخ ورته یادیږي او  څه کوي چې  د  غازي او ننګيالۍ ماللۍ 
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ن كې غازي امان الله خان. غازي غدازي محمدد ايوب خدان ورتده يداديږي او پده ذه

محمددجدان، وزير محمدداكربخدان او د هېواد د تداريخي نور مېړين، تاريخي څېرې 

ورتده راڅرخېږي ، ذهن كې يې پده دې هكله مختلف تصدددورات رازيږيږي، له دوى 

کده پده نوي ډیيل کې د اکرب بدا چدا ځای ) تاج محل ( ته ورشدددې  رسه مينده ښددديي

ونکو مهارتونه ، د پاچا مینه له خپلې میرمنې او د سدددمدسدددتي دهغه وخت د کارک

. كه شدداعر وي سددمدسددتي يې په هكله شددعر تاریخ پاڼې دسددړی سددرت ګوته دریږي 

لييك، چې د انسددان دې ډول تصددوراتو او فكرونو ته له مړو )غري زيروح( شدديانو رسه 

 ارتباط او يا جامداتو رسه ارتباط ويَل شوږ.

نانو په ژوند كې ځانګړى ارزښددت لري او كله كله د دغه ډول ارتباط د بعضددې انسددا

ځينو انسدددانانو په ژوند كې مهم رول لوبوي، تاريخي او يادګاري تصدددويرونه وررسه 

اخيل او د انسدددان په راتونيك ژوند كې لوى كردار اداكوىل يش. د هېواد د تاريخي 

غې دورې په دنو، برياوو او كړاوونو څخه خربيږي. ددنوګړو له ژوند، اعاملو، رسښددد

غواړي چې پدده اړه يې ډیر معلومددات   يو ه كراجعددهكلدده مختلفو معلومدداتو تدده م

 .راپيداکړي 

لنډه دا چې انسان  ډېرو نورو باريكو نقاطو ته متوجه كيږي، كېداى يش د انسان په 

 راتلونيك ژوند كې  ژور بدلون راويل.

ډول  ي دي  چې په پورتهد اړیکو ځینو عداملانو بیا داړیکو الندې ډولونه په ګوته کړ 

ما لنډ او منظم لیکيل دي چې داړیکو ټول ډولونه پکې شدددامل دي خو بیا هم ددې 

 ا مونو  نو هم خرب شی يش د ځينو  علاموو له قول لپاره چې سدتاسدو معلومات  زیات

 تاسوته يې لنډ لیکم :  را غورچاڼ کړي دهغوی نظریات 

 : دوی  ه ب نټیزډول اړیکی  ه النيی شپږوډو ونوویشلې دي 

 په نوم لیکلې دي  )ځاين اړیکې (چې ما د داخيل خپل منځي اړیکې -۳

 چې ما دوه طرفه اړیکې لیکلې دي  خپل منځي اړیکې-۰
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 دډلې یاګرو  اړیکې-۱

 اضايف خپل منځي اړیکې-۲

 ټولنیزې اړیکې-۵

 .  رسنیزې اړیکې-۱

، دا برخې مخکې ترشدددیح  غواړم هر یو درته لنډ لنډ د دوی له نظره ترشدددیح کړم 

 شوې فقط کوم ځای کې توپري لري .

 :داخح خپل م ځي اړیکې )ځاِّن اړیکې( -ا  

داهغه اړیکې دي چې په خپله دشددخص له خوا په قصدددي یاغیرې قصدددي ډول په 

 غږیز،شفاهي یاغیرې شفاهي بڼورامنځ ته کیږي .

انسدددددانددان داخيل خپددل منځي اړیکو )ځدداين اړیکو(رسه تړاولري ځکدده داد  ټدول

 اړیکوبنسټیزه برخه جوړوي چې د اړیکې نورډولونه اوبڼې تري راوځي .

هغه تن چې دهغه داخيل خپلمنځي اړیکې )ځاين اړیکې (غښتلې اوګټورې وي دهغه 

وکي اړین تنورې اړیکي هم پراخې اوغښددتيل وي، په دغه ډول اړیکوکې داړيکې ټول 

 شتون لري.

دبېلګې پده ډول :کده یوتن لده خپدل ځدان رسه خربې کوي یدا له ځان رسه فکر کوي 

کې دهغه غوږونه اوسرتګې  مواردو ټولو اویاهم یوشی خپل ذهن ته راويل ،نوپه دغو

 ي .و دپرمخ وړي چې پیغام دمیډیم یامنځګړي له الرې لیږ  یوه لیږدونکي دنده  د

ومرکزي سدیسدتم دي چې ا ړوند پیغام دناڅاپي انګېزې دغه منځګړی دهغه اعصداب

په بڼه وي اوورسددته دغه پیغام ترالسدده کوونکي ته راځي چې، هغه انسدداين مغزدی. 

ډول اړیکه په خپل ذات کې یوپوره ماډل بیدا معزهم غربګون ښدددکداره کوي، چې دا 

 اومنونه ده.

 .ېح يش ې توکي اواصطالحات بایدتوضدپورتني بحث په پایله کې الند
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 verbal)شفاهي :)

ډول دا له هغه کلامتوڅخه جوړ یا وررسه تړاولري چې خربې پرې کیږی ،دبیلګې  په 

کده چېرې یوتن دشدددعر،ډرامې یدداکومې لوبې الفداظ ،جملدده اوکرښدددې پدده ذهن کې 

 هاړیک Verbal)یاداښت کړي اوله ځانه رسه یي ولويل ،دغه ډول اړیکې ته شفاهي یا)

 وايي.

 (Non-verbalشفاهي: )غیرې 

ه راپیدايش ،دغه ډول اواندېښدددن ډار کلده چې یوتن کې دیوه شدددی په اړه ځانګړې 

 ته شفاهي اړیکې وايي. واړیک

 (verbalغږيز:)

اړیکې له بهرين بیولوژیکي غوړیدنې اوچاودنې عبارت دی چې په بې اختیاره داډول 

 کیږي اوموخده یی ترډیره تشددددد،فوري اوقصددددي ترکیددب رسه یوځدای رامنځ تده 

 اوخطرڅخه دځان ژغورنې لپاره د مرستې راجلبول دي.

داهغه اړیکې      (Intra Personal Communicationخپل م ځي اړیکې:).ب

دي چې دوه یاله دووڅخه ډیرخلک یي په خپل منځ کې ټینګوي ،چې داهم داړیکې 

نظرونه،ښده اوپه اسانی رسه   یوه په زړه پورې بڼه ده چې راښدکیل خلک پکې دیوبل

)غربګون (دی چی نې  په نېغه  بشی .په دغه ډول اړیکه کی یوښه تو درک کوالی 

 دشخص له خوا رامنځ ته کیږي .

پدده دغدده ډول اړیکو کې داړیکو مدداډل ټولې برخې ،اړین رول تررسه کوي. دا اړیکی 

وع ږي اوموضیوتن دبل تن له څیرې اوحرکاتو پوهی وي نوځکه  مخامخ  ډیری وخت 

 .درک کوي
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 (extra personal communicationج .اضاِف خپل م ځي اړيکې)

داهغده اړیکې دي چې پده هغې کې چداپېريددال غوره رول لوبوي . دبیلګې پده ډول : 

څوک له یوه غیرژوندي يش، لکه دیوال یاله خاموشده ژوندې شیانو، لکه نباتاتو رسه 

 منځې اړیکې وايې .غږیږي چې دي ډول اړیکوته اضافې خپل 

 Mass Communication))ټو یزې اړیکې :  –د 

داډول اړیکې ډېرې پراخې اړیکې دي چې پده هغده کې ډیر مخداطبین برخه لري او 

دمخاطبینو دشمیرمعلومول پکې ناشونی وي . داهم داړیکو یواړین ډول دی چې له 

 ټولیزورسنیو اووسیلو پرته ، امکان نلرې .

ځپدداڼې راډیو اویدداتلویزیون لدده الري تررسه کیږې . داد اړیکو دغدده ډول اړیکې د ور 

 ترټولو ځواکمن ډول ده خوپه دي ډول اړیکوکې غربګون ځنډنی وي.

د بیلګې په ډول : که چیرې یو ولسددمرشدد خپله بیانیه ، د تلویزیون یا رادیو له الري 

کې او اړی خپل ملت ته وړاندي کړي ، دغه ډول اړیکوته ټولیزي اړیکې وایې . داډول

وینداوې د نړۍ ټولې جغرافیدایي سدددیمې پرتده لده کومې ځانګړې او محدودې پولې 

 اغېزمنوې .

 Group Communication)د ډ ې یاګروپ اړیکې : ) –هه 

 داهغه اړیکې دې چې دخلکو ډلګي یاګروپونه پکې برخه لري.

وو دد بیلګې پده توګده : کده چیرې یو تن د وګړو یوې ډلې تده خطداب کوي، یاهم د

ټولګیوترمنځ بحث او مناظره صدددورت نیسدددې ، دې ډول اړیکې ته د ډلې یا ګروپ 

 اړیکې وايي.
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 تګالره کو داړی
)Procedure of Communication) 

 داړیکې نیولوبهیرپه بنسټیزډول ، الندې دوو شیانو پورې اړه لري .

       رمزایښودنهEncoding)) 

 ( رمزخالصه ونهDecoding) 

 Encoding): )یا د   غام ترتیلول  ښودنه ېرمزا –ا   

افکار ، احسدداسددات او تجربې ، پوهه ، عمل دی چې مختلف نظرونه ،  دا یو داسددې 

م ی یدا پيغدداکړنې رسه یو ځددای کوي او یو موثر پيغددام ترې جوړوي  څو مقددابدل وکړ 

 يش .پرې پوهه ته انتقال او بیا   اخستونکي

( داړیکو له یوه سددیسددتم پيغام نه )اصددلت مالوماتو دداده چې،  ښددودنې ماناېرمزا د

. د مالوماتو دغه اړول باید دکوډونو او  کودوهم سدددیسدددتم ته واړول يشڅخه داړی

ې خطونو په شددکل ک یا نو رمزونو په بڼه وې ، دغه کوډونه دسددمبولونو، نښددو ، لیکو 

 وي چې پټه او ناڅرګنده مانا وړاندې کوي .

 په وینا :  )جان فینک (رمزایښودنه د 

او کوډونو د کارونې مفهوم او څرنګوالی  )) داله نښدواو قواعدوڅخه جوړ دي ،دنښو

څرګنددوي چې څده ډول داکوډونه رسه ترکیب شدددوي دي ، ترڅوالپېچيل پېغامونه 

ړلی تترمنځ ګډ او  اړونده ټولنې دغړو دکوډونودغه نظام بايد د    رامنځته کړي ((.
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کددل څخدده پدده اسدددددانۍ دپوهېدددو وړ دی.شدددوي.داړيدکوبهري يې لدده الندددې 

 

 (Decodingب د رمز خالصونه:)

 ایپدايو منل شوی حقيقت دی چې داړيکوبهرينه شلېدونکی او تل جاري وي،ياين 

 نه لري، ځکه که يو تن رمزاېښودنه کوي،نو بل تن يې رمز خالصونه کوي.

سه ام ترال درمز خالصدونې مفهوم دادی چې،کله يو څوک  رمزاېښودنه وکړي،نودپېغ

کونکی يې دخپلې ذهني پوهې اوتجربې مطدابق راژبداړي. څومره چې پده پېغدام کې 

رمز اسددانه اېښددول شددوی وي ،هغومره دتر السدده کوونکي له خواپه اسددانۍ دپوهېدو 

 وړوي.

 : د اغیزمنو اړیکو ضرورت او ارزښت  
( Receiver Orientedهرڅومره چې  د پیغام اوریدونکی  د پیغام اوریدو ته لیواله  )

وي . هغومره به موثروي ، د اړیکو څخه موخه د ترالسددده کوونکي په کردار او رویه 

 کې بدلون  راوستل دي ، پهخوی او عادت  کې تغیر د ااړیکو د اغیز نتیجه ده .

کلده چې ته کوم دکاندار ته ووایې چې مهرباين وکړه ماته بوره راکړه   نو ته د پیغام 

ه کې بدلون راوسددتل غواړې  چې په نتیجه کې هغه تاته بوره ترالسدده کوونکي په روی

 درکړي که داسې ويش نو دې اړيکې ته موثره اړيکه ویل کیږي .
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داسې اړيکه چې د پیغام ترالسه کوونکي په رویه کې د پیغام لېږونکي د فکراو تصور 

 مطابق بدلون رامنځ ته کړي موثر اړيکه ورته ویل کیږي .

 ه شونی ده :اغېزم ې اړیکې  څ ګ

کلده چې مونږ د موثرو  اړيکو  پده اړه لولو  نو له مونږ رسه دا سدددوال پیداکیږي چې  

 اغیزمنې اړيکې  څنګه شونې دي او غوښتنه يي څنګه کېدای يش .

ړیکو  په نیولو  کې ، د اړيکو د وسیلې  د انتخاب په وخت کې باید الندې خربې ا د 

 په ذهن ولرو .

 :  رسی الس ك۱
 لري ،کهو دې وسدیلې ته الس رسی باید  دوی  ، هد  وي چې پغام لېږل  مو  چاته 

اعالن  پده انګرېزۍ ورځپداڼده کې خپور کړو  نو چېرې مونږ د بداغواين  اومدالددارۍ 

زمونږ بزګربه هېڅ کله هم استفاده ترې ونه يش کولی او دا به هېڅ کله هم اغېزمنه 

ته الس رسدددی نه لري او که یې وهم اړيکده نه وي ځکه چې بزګر انګرېزي ورځپاڼې 

 لري نه پرې پوهېږي .

 :  تواي ك۲
د اغېزمنو اړیکېو لپداره دا هم اړینده ده ، چداتده چې پیغدام لېږل شدددوی ، له کومې 

وسدددیلې لېږل شدددوی ،ایدا دوی یې د رانیولو توان لري او که نه ، مثآل : یو اعالن له 

ه کمپیوټر ته الرسسددی لري ګټانټریېټ څخه یوازې لوسددتي او هغه چې انټرنېټ او 

ترې اخستی  يش اوبس حال داچې  زمونږ په هېواد کې ډېرکم  داسې بزګر شته چې 

 .حتی یدلی به يې هم نه وي  له کمپيو ټر او انټر نټ رسه بلد وي 

 :  ژبه ك۳
داغېزمنې اړیکې لپدداره د ژبې ټدداکنده هم ډېره اړینده ده ،کدده چېرې د لېرې کلیو او 

کوم پیغام لېږل وي او موږ يي په نورو ژبو  ولیکو نو زموږ ادیکې ناکام او بانډو لپاره 

 بې اغیزه دي  .
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 ټولنیز اقتصادي اړخ :
پیغددام  بددایددد د اورېدددونکو لدده  کلدده چې مونږ وایو چې د موثرو  اړیکو لپدداره زمونږ

یت، رضورت او میل  رسه عیار وي . دا معنې لري چې ، پیغام لېږونکی د خپل طبع

وړ  وګړي  مزاج ، عمر، تجربې  او د ده له ذهني برداشددت څخه خرب وي . د د  ه

پیغدام لېږونکي اړیکده بداید له وخت رسه عیار  وي  او باید الندې ټکي کلک په نظر 

 کې ونیيس  او په دې باوري وي چې  .

 د د ا ړیکو په وړاندې ټول پراته خنډونه یې لرې کړي دي .۳

 انتخاب کړې ده . د د لېږد مناسبه وسیله یې۰

 د پیغام یې په ښه بڼه  چکتو کړی ده .۱

 د اړیکې  دوه  جانبه دي  .۲

او نور دا چې د پیغام تر السدده کوونکی په علم ، تجربه ، او رویه کې مناسددب بدلون 

 راغلی نو پوه شه چې اړیکه اغېزمنه ده

 د موثرو اړیکو اساسي شرایط
لېږلو وروسته د دې د ناکامۍ یا کامیابۍ په د ډاکټر مهدي په وینا چې د پیغام تر 

اړه قضداوت یا وړاندوینه ستونزمنه ده خو تر یوه حده مونږ اندازه کولی شو چې ، د 

یوه پیغدام بریدالیتوب ترکومه بریده شدددونی ده ، د دې حاالتو او رشایطو څخه بايد 

 خربوو چې د  موثرو اړیکو لپاره  رضوري دي .

یط په پام کې ولرو نو امکان لري چې د کار شدده پایله  به که چېرې دا حاالت او رشا

 هم  ډیره  په زړه پورې وي .

       : د پیغام اوتوجه ترمنځ اړیکه
که مونږ دومره په ټیټ اواز وغږېږو چې دوهم شددخص زمونږ خربه وانه وري یا په    

 هداسددې ژیه خربې وکړو چې مخاطب پرې نه پوهېږي نو مخاطب به کله هم مونږ ت

 متوجې نه يش .
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که د رادیو له الرې څوک سدددتا پیغام وانه وري او یا خلک رادیو ونه لري ، نو سدددتا 

پیغام ضدایع کیږي ، که څوک کوم ماشدوم وګوري او ورته مسکی يش او ماشوم بل 

 .طر  ته ګوري نو د ده موسکا  به  په  ماشوم  هېڅ  اغېز  ونه کړي

 : د پیغام او تجربې اړیکه
کې داسدددې کلیمې ، تشدددبېهات او اصدددطالحات کارول چې لدې وړاندې په پیغام 

اورېدونکي نوي تجربه کړي ، نو پیغام به اغیر موثر  وي ، له دې رسه رسه که چېرې 

 پیغام د اورېدونکي له تجربې رسه په ټکر کې وي ، نو بیا به هم غیر موثر وي .

لکوته چې د دوی د مثآل : کده یو سدددیدايس ګوندد د خپدل منائنده په اړه داسدددې خ

مندائندده له کړو وړو څخه خرب وي ،دی ورته معلوم ، کردار او رفتار یې ورته معلوم 

وي داسدددې خربې وکړي چې د دې خلکو له تجروبو رسه په ټکر کې وي نو خلک به 

هېڅ بداور پرې ونه کړي ، که د دې سدددیمې د خلکو تجربه داوي چې کاندید یو بې 

ګوند یې دا ، اعالنوي چې  فالنی کاندید ډېر صددادق او  ایامنه او خاین سددړی ده  او

ې خلکو له تجرب ایامنداره سړی ده ، دا خربې به غیر موثرې وي ، ځکه چې پیغام د

 .، دا سړی یو ځل ازمویل شوی  ازموده را ازمودن خطا است او ، رسه په ټکرکې ده 

 د پیغام او شخصیت ترمنځ اړیکه :
ري وي او یا  غیرشدددعوري ،زمونږ د یوې مهمې اړتیا زمونږ هر اقددام هغه که شدددعو 

پراسددداس تررسه کیږي ، کده چېرې مونږ تاوده يش ته الس ور وړاندي کوو او ملس 

کوو یې نو سمدستي الس ترې لرې کوو چې له سوځېدو وژغورل شو ، په یوه ځانګړي 

دې ږ چداپېریال یا حاالتو کې زمونږ کړه وړه پدې ډول وي چې مونږ خپل هد  ته ني

کړي ، په رسدددنیو کې اعالن جوړونکی د پوه د انسدددان کمزوري درک کوالی يش نو 

دوی زمونږ د شدددخصدددیت اړتیاوې را څرګندوي یایې راته په ګوته کوي او د تکمیل 

 لپاره موږ راپاروي  او هغه څه راته اعالنوي چې زموږ رضورت وي .

 



163 

 

 : د پیغام او چاپېلاير ترمنځ  اړیکه
تابع دی  کله چې پيغام چمتو کوو اړینه ده چې د اورېدونکو یا انسدددان دچداپريیال 

الت ددې اجازه ورکړي چې امخداطبانو چا پېریال او حاالت دقیق مطالعه کړو څو ح

 زموږ دپیغام منلو ته جوګه يش ، که نه نو پیغام به مو بې اغېزې وي . مثآل : 

نو د غوښدددې خوراک د که موږ  ټولنې ته د ماهي د غوښدددې ګټې بیانوو چې د  ماهیا

بدن لپاره  مختلفې ګټې لري نو الزم دی چ هغوی لومړی ماهیان وپيژڼي ، بیا به یې 

د خوراک پده اړه خربې کټورې   وي  له دې مخکې هیڅ ګټه نه لري ، او همدارنګه 

باید ماهي په بازار کې پيدا يش څو يې خلک واخيل ، وې خوري  او داسددې نه نه وي 

 .ثر نه وي  و وږ  دغه نظر به کله هم منو هیڅ دی  او  م

ښدو جامو په اغوستلو ، دنشه په همدې ډول که ته د شدخصدیت جوړولو په خاطر د 

يې په اسددتعامل ، دښددکلو موټرو په لرو او ظاهري پوزیشددن باندې تکیه کوې  ، فکر 

کوم دا بده په یوه پښدددتنه ، درنده ، فکري او علمي ټولنه کې لویه سدددهوه وي ځکه 

انسان کړنې ته ګوري نه طاهري لباس ته . ښه مثالونه يې زموږ دټولنې هغه خلک  د

وکیل صدداحبان دي چې د تیرو ټاکنو په دوران کې يې  د وطن پالنې نارې وهلې کله 

چې دعمدل میددان راغی موضدددوع رسچپده را ووتده  ، نو کلده چې له چاپريیال رسه 

او باالخره له ماتې رسه مخ  مناسدب او الزم  عمل ونه کړو سمدستي له لوی غربګون

کیږو ځکده  انسدددان ، دانسدددان کړنې او چاپیریال رسه تړيل ، یو له بل څخه هیڅ د 

همدارنګه که هندوسدددتاين محیط کې موږ د غوا دغوښدددې  .خالصدددون الر نه لري 

وینا مو هیڅ ګټه نه لري ځکه هلته د ، دخوړلو هر څومره صددفت وکړو موږ ناکام یو 

دهندي مذهب په اسداس ناروا عمل دی ممکن له لوی مشکل غوښدې خوړل   غوا د

ري ل مفهومه دی او امکانرسه مخ شدددې هر څومره تبلی  چې وکړې بې معنی او بې 

 او مسلامن تر منځ لویه النجه را پيداکړي .دهندوانو 
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 (Mass Commmunication)      اړیكې ډله ییزې : 4
ډول ارتباط كې پيغام د يو وګړي، ډلې يا د اړيكو مهم او باارزښددته ډول دى. په دې 

( څخه د يوې وسدديلې يا شددخص په وسدديله يو زيات شددمېر وګړو ته Sourceارګان )

 رسددديږي او لده دې الرې شدددخص يدا ارګدان خپل نظريات، افكار، عقايد، معلومات

( ته انتقالوي څرنګه چې په دې ډول Reciever) واو اطالعات نورو وګړو، ډل تجربې 

ې له نورو ډولونو څخه زيات شدددمېر خلكو ته پيغام رسددديږي، نو له همدې ارتباط ك

 خه زيات او مؤثر دى.كبله يې ارزښت هم د ارتباط له نورو ډولونو څ

 اړيكې هم په دوو ډولونوېشلې دي. ډله ییزې و علامو د ارتباطاتو 

 (Small Group of Micro Communication)       ( قليل الګروهي ارتباط )لږ ډله ييز اړيكې(:۳)

 Macro Mass Communication    ( كثري الګروهي ارتباط )ډېر ډله ييز اړيكې(:۰)

 (:ړيكېا ( قل ل ا ګروهي ارتلاط ) ږ ډ ه ي ز۱)

په اسددانۍ رسه يې   ( شددمېر كم ويReceiverكې  د اورېدونكو) ړیکوپه دې ډول ا 

شمېر معلوموىل شو، د منبع )ويناوال( پيغام مخامخ ورته رسيږي، ددې ډول ارتباط 

د پيغام په اورېدلو رسه فوراً  یښددده صدددفت دا دى چې پيغام اورېدونك يو ځانګړى

غربګون ښددديي، يعنې د پيغدام د منلو يا ردولو غږ كوىل يش، لكه په صدددنف كې د 

كې د وكيالنو اوحارضينو ويناوې په مجسدددونو كې د اسدتاد لكچر، په وليسد جرګه 

علاموو او پوهانو ويناوې، په كنفرانسدددونو، غونډو او الريونونو كې د خلكو خربې او 

غږونه او داسې نور دې ته ورته مجلسونه په دې ډول ارتباط كې شمېرل كېږي، چې 

 (.9: 74) يږيزمخامخ د پيغام د منبع او پيغام اخېستونيك تر منځ پيغام تبادله ك

 (:اړيكې )ډېر ډ ه ي زې اړیکې( كثري ا ګروهي ۲)

كددل، لوړ )زيددات( وي، لپدده دې ډول اړيكو كې د پيغددام د اخېسدددتونكيو شدددمېر بددا 

غربګون د پيغددام پدده مقددابددل كې ژر ندده ان او مشدددكددل كددار دى. معلومول يې ګر 

معلوميږي، دې دول ارتبداط كې د پيغدام د خپرولو لپاره يوې ډله ييزې رسدددنۍ ته 
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رضورت وي او لده رسدددنۍ پرته امكان نه لري. په دې ډول ارتباط كې ډېر خل   او 

سددديمدده لدده خپددل اغېز الندددې نيول كيږي، مګر د پيغددام پدده مقددابددل كې د پيغددام 

 يې عموماً ن ژر نه معلوميږي، مياشدددتواو كلونو ته رضورت لري،اخېسدددتونكو غربګو 

ره ي، چې پو یږله خطونو څخه معلوم غربګون د رسوې، څېړنو او د پيغام اخېسدددتونكو

 (.71: 1وخت ته رضروت لري. )

 (Source of Mass Communiction)  اړیكو وسیلې  ډله ییزود 

 دي،چې عبارت  دي له:ودا وسيلې په دوو ډلو وېشيل پوهاندارتباطاتو 

 (Print Medium( مطبوعايت وسيلې )7)

 (Electrocal Medium( برق )اليكرتونييك( وسيلې )0)

په مطبوعايت )چاپي( وسديلو كې ورځپاڼې، اونيزې، مجلې، ډايجسټ، كتابونه، پوسټرې، 

 ، هره يوه به يې پهږيلې شددداملې دي چې چاپيیپمفلېټ او دې ته ورته نورې  هغه وسددد

 ډول ترشيح كړو:لنډ 

 (: Daily News paper)ورځ اڼې 
ړنيزه يوه مهمه تحلييل، څې ډله ییزو اړیکوپه اوسني تكنالوژييك دور كې ورځپاڼې د 

ه ده، چې او معلومايت وسيل،فرهنګي علمي، ايډيالوژيكه، شعوري، تبليغايت، سيايس 

 ،ږدي او ګوري يېتقريباً هره ورځ يې څلور اربه )څلور زره مليونه( انسددانان مخې ته 

 دخپل ذوق او ميل معلومات ترې اخيل.

خپرونو ته وايي چې هره ورځ او يا )ټاکلی وخت(ورځپداڼې عمومداً هغه چاپي موقويت 

)لوسدددتونكو( لپاره ذهني مينه والو كې درې يا څلور ځله چاپيږي او د خپلو  اونۍ په 

كتابتو رت،دف په داسې ځای کې لکه کور،اخيل او بيا يې  يې خورا  برابروي. لوستونيك 

لوسدددتونيك له ورځپاڼو څخه مختلف سددديايس، ،او يدا نورو ځانګړو ځايونو كې لويل 

 نړۍ د مختلفو هېواد او د  او هم  اخيل  ادي، ساينيس، علمي، اديب،معلوماتاقتص

س ال  د لوستلو له الرې   جدي معلومات اواطالعاتتازه ،مهمو پېښو په هكله رضور، 

 ته راوړي.



166 

 

د هېواد او اسددالمي نړۍ د فخر څېره افغان سددېدجامل الدين وايي چې )ورځپاڼه د 

ټولنې مهربانه، طبيب، ريښدتينى ناصح، بيدار او ځري  ساتونى، د تاجرانو الرښود، 

خاوندانو لپاره ځلېدونى نور او د  حاكامنو ښدده مشدداور، د بصددريت داو  چارواکود 

همدارنګه زياتوي د ملتونو او امتونو مختلفې ، سدددياسدددت پوهانو لپاره دسدددتور دى 

ټولنه د غفلت له خوبه راويښدددوي او د . نداروغى د مطبوعاتو له الرې درمل كيږي 

 (.75: 4بيداري خوا ته راكاږي. )

ه د ډېرو ځواكونو په نسدددبت له يوې ورځپاڼې څخه زيات وېرېږم(. : )ز نا ل ون وايي

(5 :71 ،5.) 

فردريد  كبري وايي هر حكومدت چې ښددده مطبوعدات ولري بندي خانو ته رضورت 

 نلري.

  م نټرتهامنيك ج فرسيك    :

)كه له ما څخه پوښددتنه يش چې په هېواد كې بې له ورځپاڼې حكومت وي او كه بې 

 ه وګڼم.ر زه به هر ومره دوهمه خربه غو ڼه؟ له حكومته ورځپا

هر څو  چې دوه شيان ولري نې  مرغه دي يو ښه كتاب او بل داسې ملګرى چې د 

 كتابونو په ګاڼه سنبال وي(

مطبوعات د لرغوين تاريخ بنسدددټ دى هېڅو  بايد خپل تاريخ ګډ   وانكاره    :

پل هېواد تاريخ وډ او شكمن نكړي. څو  چې دمطبوعاتو ازادي محدودوي هغه د خ

 (771، 712: 5ته خيانت كوي بايد زياته مطالعه وكړو چې پوه شو نه پوهيږو. )

وى رسه خربې : مطدالعده يواځينۍ الر ده، چې هغه لويان وپېژنو او ددكدارت    

: 5. )له خاورو الندې خپله هستوګنه غوره كړې ده يې  کې خموكړو، چې څو پېړۍ  

715 ،711.) 

: )حقيقدت دا دى چې د مل  او ملت  د اصدددالح لپاره خدان    موالندا ففرعح 

 (.5، 71مطبوعات ډېر رضوري دي.( )
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څرنګه چې مطبوعات د ټولنې سامله الرښوونه په غاړه لري، مسؤولني يې د ټولنې د 

ټولو وګړو په نسددبت د مختلفو سدديايس، اقتصددادي، فرهنګي پېښددو د پوهېدو او د 

لو په خاطر ډېر ځري ، هوښدديار او بااحسدداسدده خل  پېښددو د زيان او ګټې د معلومو 

دي، نو بايد د هېواد او نړۍ د مهمو خوځښتونو او اطالعاتو په هكله خپلې ټولنې ته 

 ېداسدددې الرې چارې، چې د ملت لپاره په زړه پورې پايلې ولري، وښددديي دا ځكه چ

 هپل ولنې )ملدت( منداينده ګان دي، د حكومت او ملت تر منځ دټژورنداليسدددتدان د 

حيثيت لري، بايد په خپلو وسيلو )ورځپاڼو( كې داسې څه ولييك چې خري او ښېګړې 

 يې ټولنې ته ورسيږي.

په ټولنه كې په خاوره، دين او ملت مني ژورناليسدددتان د بېړۍ د ماڼو حيثيت لري، 

خپله ميل بېړۍ بايد په هر ډول حاالتو كې د قلم، ځريكتيا، ذكاوت، هوښددديارۍ او 

لده لده مختلفو خطرونو څخه با او خپل اسدددايس، ميل هد  ته يې پوهې پده وسدددي

، هغه ملتونه چې ميل او وطن پرسته ژورنالستان او لیکواالن يل هغوی تل له  ورسوي

ميل او نړیوالو پيښو ځان مصون ویستلی دی ، دټلنې ټولو وګړو  ته  يې داسې سامله 

 .الرښودلې چې له مشکله پرې با شوي دي  

په خپل منځ كې د وخت له كبله په دوو برخو وېشل شوې دي،سهارنۍ ورځپاڼې هم 

بجو وروسته  70ورځپاڼې او مازديګرنۍ ورځپاڼې، هغه ورځپاڼې چې عموماً د شپې له 

بجو څخه  70بجو پورې خپريږي. سدددهدارنۍ او هغه چې د ورځې له  70د ورځې تر 

 وروسته خپريږي مازديګرانۍ بلل كېږي. 

جغرافيايي( موقعيت له مخې په څلور ډولونو وېشددل شوې دي. ورځپاڼې د محيط )  

عمومي)رستددارسي( ورځپدداڼې، واليتي ورځپدداڼې، شدددهري ورځپدداڼې او اختصددددار 

 ورځپاڼې.
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چني په هېواد  ( كاله مخكې د0222د نړۍ لومړۍ ورځپداڼده لده نن څخده دوه زره )

وركوي او تر مدانا (  ځدايي خربوندهچې د ) ي پداو( نومېدده،  ټكې خپره شدددوه، چې )

 ع( كاله پورې د پيكن ګزټ په نوم جاري وه، او دا دى نن ورځ ورځپاڼه د7977)

ژوندد يو مهم اړخ ګرځېددىل، پده نړۍ كې په ميليونونو ورځپاڼې د ورځې د انسدددان 

 (.35، 34: 1چاپ او نرش ته سپارل كيږي. )

اره مهم لپورځپاڼې كه سدهارنۍ وي يا مازديګرنۍ اصديل دنده يې د خپلو لوستونكو 

و ټولنې ا په تفصيل رسه برابرول دي مسایل ، علمي او سیاسی  ايډيالوژييك، تحلييل

، چې د انسددداين ژوندد په ټولو برخو كې مهم په زړه پورې كردار ادا تده خپرول دي 

كوي د ټولنې د ټولو قرشدددونو )ځوانددان، مدداشدددومددان، ښدددځيندده، عدداملددان، پوهددان، 

 ، ولې معلومات او ذهني خورا  برابرويهر اړخیز  سياستمداران( او نورو لپاره مهم 

د یو ویشتمې پيړۍ ورځپاڼې د برقي رسنیو  درقابت په خاطر مهمې ، نوې  او ځينې 

تازه  پېښددې د فیچر په ژبه او چوکاټ کې خپروي څو خپل لوسددتونکي  د اديب ژبې  

 (.31، 31: 71. )له ذوق او خوند رسه  اشنا او را جلب کړي

(: په اوونيزو كې د عوامو په زړه پورې، جالب، Weekly News Paper) ېاوون ز: 0

علمي، اديب، سدديايس، راپورونه، څېړنې، مضددامني او معلومات خپريږي، څرنګه چې 

اوونيزې د ورځپاڼو په نسددبت زيات وخت لري، نو د مختلفو پېښددو په اړوند په زړه 

 ت وړاندې كوي. همدا رنګه دپورې تحليلونه، تبرصې، كاملونه، فيچرونه، او معلوما

خپلو لوسدددتونكو د ذوق د خړوبولو، د ذهنونو د روښدددانه كولو او ذهني تفريح لپاره 

مختلف مذهبي، سددديايس، ټولنيز، كلتوري معلومات او راپورونه وړاندې كوي، چې 

لوسدددتونيك يې رايض او د ژوند د مختلفواړخونو په هكله مهم تحلييل او ايډيالوژي  

 (.31: 71يل. )معلومات ولو 

اوونيزو ته د )ډراينګ روم مګزين( نوم هم وركول كيږي. په اوونيزو كې الندې درې 

 ډوله اوونيزې موجودې دي.
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: هغه اوونيزې چې 0د ورځپاڼو اوونيز چاپ )د ورځپاڼو اوونيزه ضددميمه(.  -7

 ي مجلې.ن: فيش3كې يو ځل چاپ او خپريږي.  په اوونۍ

  (:Weekly Edition of Newspaper) ن زو چاپ: د ورځپاڼو او اوو -2

( په دې هكله لييك: په اوونيزو كې هغه ډول ضميمې شاملې 0229سيف الرحمن ) 

دي، چې د ورځپداڼو د اوونۍ پده اخر كې چاپېږي، چې عموماً مختلف النوع رنګونو 

څخده پكې كدار اخېسدددتدل كيږي، د لوسدددتونكو لپداره ډېرې پدده زړه پورې وي، چې 

يې اجتامعي، سديايس، سفرنامې، ترجمې، ادب او په زړه پورې اكرثيت موضدوعات 

او ځينې ترشدددیحي بر خې  علمي اديب او كلتوري خربوندده او تحلييل معلومدات وي

 .چې په انساين ژوند  کې یو ځانکړی ارزښت لري خپریږي

 : Weekly Magazine اوون زې مزلې

وونۍ كې يو ځل چاپيږي، عموماً دا هغه مطبوعايت او موقتي خپروين دي، چې په ا  

د هېواد او نړۍ پده هكله مختلف ميل نړيوال، سددديايس، اجتامعي، كلتوري، اديب، 

عقيددوي، ايدډيدالوژييك معلومدات، راپورونده، مقدالې، كاملونه، تبرصدددې او خربونه 

خپروي. پدده دې ډول اوونيزو كې معلومددات ډېر ژور، تحلييل او پدده مرشدددح ډول 

هغده عدادي خل  او لوړ پوړي چاروا، وي، چې له  خپريږي. لوسدددتونيك يې اكرثه

 په ځانګړي ډول  دفرتي کارکوونکي ، ژورو، تفصددييل معلوماتو او مسددايلو مينه لري

د  وي  نو د اونۍ  ځوانان ، او  هغه مصددو  خلک چې د اونۍ په څو ورځوکې مرصد

 .ډیری معلومات له همدې مجلو څخه اخيل 

 :Fashion Magazine  لايس )فېش ي( مزلې

له دې ډول اوونيزو څخه هغه اوونيزې عبارت دي چې اسددداسددداً علمي معلومات په 

وي، چې عموماً تړيل  په لباس او فېشدددن پورې يې  كې كم وي اكرثه موضدددوعدات 

ښځينه او نارينه وو لپاره مختلف النوع لباس. د كورونو لپاره مختلف النوع كورين 

لوازم او مواد چې په زینتي شیان  ،  نور هغه وسدايل، لكه پردې، كټونه، شديشدې، او 
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عرصددي كورونو او تعمريونو كې اسددتعامليږي، همدارنګه د بدن د ښدده صددحت لپاره 

چې په کورونو کې د زینت او د  مختلف طبي معلومدات او دې ته ورته الرې چارې 

 ي.ښځو د ښکال لپاره په  کاریږي  خپریږ

 :Peridoical مزلې: 3

دى،  Periodicalاو  Magazineادفه كلمه په انګلييسدد ژبه كې د مجلې د لفظ مرت 

چې هدد  ورڅخده هغه خپرونې دي چې د وخت په يو خاص او ځانګړي دوران كې 

د د ټولنې دپرمختددګ چدداپ او ځددانګړې علمي، تېز، پدداروونيك، اديب او كلتوري موا

، د ټونې د اخالقي ، عقیدوي او کلتوري مسدددایلو پورې تړاو بډاينې  د ،اوميل كلتور 

 خپريږي. لپاره لري 

 ويداليلو او شدددواهدو باندې ثابت پده  ډیری هغده مواد چې پده مجلو كې عمومداً ا

او نورو اوونيزو پده نسدددبت ډېر ژور، ايډيالوژي ،  ود ورځپداڼپده مجلو کې خپريږي، 

مي مواد خپروي. اكرث لوستونيك يې مختلف اديب، مذهبي، كلتوري، سديايس او عل

 ن وي.پوها اهرين او يا سياستپوه، م، د ټولنې لوړ 

خصدوصاً د ټولنې هغه قرش چې غواړي د اكرثو مسايلو د پوهېدو لپاره ژورو، مدللو، 

 يې؛ نو ځكه څوموضدددوع د دالیلو پده رڼا کې وګوري حقيقي موادو تده رضورت لري

ړونيك او عاملان وي، چې د هېواد او نړۍ د اكرثه لوسدددتونيك مفكرين، پوهدان، څې

ې و  تل ته ځان ورسددوي، مسددايلو په اړوند د مسددالې اصدديل مهمو او اسددايسمختلفو 

 اخيتيار كړي.، پيدا  او   څېړي او د خپل ژوند د سهولت لپاره اسانه، ګټوره الره 

 داډول خپرونې عموماً د وخت او زمان له كبله مياشددتنۍ، درې مياشددتنۍ او شددپږ

ميداشدددتنۍ دي. څرنګده چې د خپراوي لپاره كاپي وخت لري، نو ځكه يې مواد هم 

تحلييل او څيړنيز وي، كوىل يش مختلفو مسدايلو ته د رسېدو لپاره په لوړه بيه مواد 

 راجمع، له ترتيب او تنظيم وروسته يې د خپلو لوستونكو لپاره چاپ او خپاره كړي.
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 : Digest ډايزنټ

هغه وړې رسدددالې دي، چې په هغو كې له نويو خربي لده ډايجسدددټ څخده هدد  

اطالعاتو، معلوماتو څخه عالوه مختلف مواد په پرله پسدې )مسدلسل( ډول خپريږي، 

د  ې رسهتقليد د نړۍ په نورو هېوادونو كې د امريكې د ريډرز ډايجسدددټ خپرون دا

 ه. په دې ډول خپرونو كې د تازه پېښدددو په هكلید ی مينې او عالقې له مخې شدددو 

سلسل  ډول مختلف مركې او معلومات خپريږي او هم په مختلف نوي مضدامني، م

ڼې ه مسددلسددله توګه ټولې ګمضددامني په مختلفو ګڼو كې خپروي. لوسددتونيك يې پ

. ډايجسدددټ عموماً په الندې او دخپلې خوښدددې معلومات  ترې لويل يو ترالسددده ك

 ډولونو وېشل شوي دي.

 ، خاصي ډايجسټ، سيايس ډايجسټجاسويس ډايجسټ، ښځينه ډايجسټ، مذهب

 (.49، 41: 5)ځانګړ( ډايجسټ او د ماشومانو ډايجسټ. )

جاسددويس ډايجسددټ: په دې ډول ډايجسددټ كې د جرمونو او جرمونو پورې مربوط 

بر طر  كېدل، د خلكو غربګون، د لرې  له دندو څخه  کسانامل او تړاو لرونيك اع

كېدو علت، اسدددتعفاګانې، د مجرمينو پلټنه، در  معلومول او نور عمومي اجتامعي 

مسدايلو باندې ليكنې، نظريات، څېړنې، جاسدويس، پولييسد ناولونه او لنډې كيسدې 

که د کې جي ،يب او  يس ای اې تر منځ د سدنوډن مسدله  را وسپړل يش د  خپريږي

 .ایجسټ لپاره ښه موضوعات جوړوي دې ډول ډ

 ښځينه ډايجسټ:

، کورين کار او ورته ښددځه د لوی خدای  یو ظریف مخلوق دی ، دظرافت ، صددفايي 

ايجسددټونو كې عموماً هغه ډول مواد ډ ښددځينه په رس و کار وي ،  مسددایلو رسه یې 

 وزنهر ومانو د ماشمختلفو برخو پورې تړاو لري، لكه خپريږي، چې د ښځو د ژوند په 

ي شددديان، د خاوند او مېرمن تر منځ اړيكې، دمينې محبت ینتښدددځينه لباسدددونه، ز

و ناولونه او له مختلفد زانهړوو لپاره د ښدکال سا مان االتو په اړه معلومات ، كيسدې، 
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سو كي نادروله مختلفو  لوړې او ژورې لیدلې وي ، ښځو رسه مركې چې په ژوند كې 

، چې په مينه او محبت رسه يې كړې وي. دا ډول وي  او پېښدددو رسه مخامخ شدددوې

ې بېولو كې په زړه پور  خپرونې د ځوان نسل تر  منځ د ارتباط او د ژوند د ښه پر مخ 

 ډیری لوستونکي يې هم ځوانه طبقه وي . ارزښت لري

 : مذهلي ډايزنټ

ډول دين پريوان دي، او هر دين پريوان نه یو د يو ځمكې پده رس هر قوم او ملدت  د

او ليكواالن لري، نو ددې لپدداره چې د ، مبلغین واعظني  مفکرین ، علام ، پوهددان، 

ډېرو خلكو ته ورسيږي، كوشش كوي  دوى د دين پريوانو ته په اسانهدوى عقيده، د 

په مذهب پورې مربوط مختلف مذهبي، فقهي مسايل چاپ او خپاره كړي، خصوصاً 

ري، مختلف عقيددوي، ديني، پده اسدددالمي نړۍ كې چې مددذهدب تدده ډېر احرتام ل

، بيا په ځانګړو وختونو او مياشددتو كې لكه د روژې په مياشددت كې  خپرويمسددايل 

روژې پورې مختلف مسددايل، همدا رنګه د روژې د فضدديلت په هكله، په لوى اخرت 

كې د قربدانۍ د فضددديلتونو، ذكدات، د حج په وخت كې د حج، ملانځه او نور هغه 

چې د مسلامنې ټولنې د روزنې، اصالح او تربيت سبب  مسايل او معلومات خپروي،

ګرځي او همددا رنګه د هېواد او نړۍ مختلف سددديايس موضدددوعات د خپل دين د 

څو دموضدددوع اړوند معلومات ټولو ته په  او معلوماتو په رڼا كې ترشددديح كويپوهې 

 (.49، 41: 4) کې ورسیږي او ځای مناسب وخت 

 :Political Digest س ايس ډايزنټ:

 مضامني، په دې ډول خپرونو كې عموماً د هېواد او نړۍ په هكله مختلف سدديايس،

خصددوصدداً د هغو نويو پېښددو په هكله چې په هېواد او يا  یږينيوكې او معلومات خپر

نړۍ كې نوي حركددات، بددلونوندده او تغيريات راويل، خپريږي، پده دې ډول پېښدددو 

بدانددې د مختلفو پوهانو له خوا تحليلونه او څېړنې كيږي. د هېواد د چارواكو لپاره 

 شورې اخيلله مهمو مشهورو او باتجربه کسانو څخه م په زړه پورې مشورې وركوي
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، دهغوی تبرصدې خپروي څو د مسایلو تل په اسنادو ، مدارکو او شواهدورسه ثابت 

سدددلکي ځیرک مسدددايلو راتلونكئ پس منظر څيړي، د موضدددوع په اړوند له م يش . 

پوهانو، عاملانو او څېړونكو رسه مشورې كوي. دا ډول خپرونې د مختلفو  تسدياسد

عاملانو او لوړ پوړو چارواكو له خوا لوستل  سديايس، كلتوري ډلو، د مرشدانو، پوهانو،

كيږي، چې د هېواد او نړۍ په هكله په مهمو پټو توطيو، پالنونو او نقشدددوڅخه خرب 

يش او په مقابل كې هغه الره خپله كړي چې د هېواد ملت او انسددداين نړۍ لپاره په 

 بروي، چېمفكرينو او سدياستوالو  دذهن خورا  براكې خري وي، دا خپرونې عموماً د 

او د موضوع په د ارتباط يوه مهمه په زړه پورې وسديله ګرځي،  ددې ډول خلكو تر منح

 كوي.افكار رسه رشي ې تجربې او خپلاړه 

 :Professional Digest ځانګړي ډايزنټ

د نړۍ انسانان په مختلفو رشتو او برخو کې تجربې او تخصص لري دوي په ځانګړیو 

ې دې ډول خپرونو ك مسلکي تجربوي رسه رشیکوي.ډایجسټونو کې خپل همغږه او 

عموماً هغه انساين ډله چې په ځانګړيو كسبونو كې مهارت لري، په موضوع، مسل  

او كسب پورې مربوط نوي معلومات خپروي. په ځانګړې توګه د صحت، انجيرنۍ، 

 .مالداري او داسې نورفني ، زراعت، ساينس، فارمييس، 

ط نوي معلومات، تغيريات، اخرتاعات، مرضونه، مختلف په پورته څانګو پورې مربو 

پالنونه او ځانګړي معلومات چې د ټولنې په خري او د دوى د علمي پرمختګ سددبب 

ګرځي يا د مرضونو د مخنيوي لپاره نوي الرې چارې پيدا شوې وي، خپروي. په دې 

سددليك ډول خپرونو كې د عادي خلكو لپاره داسددې په زړه پورې ىش نه وي، خو د م

خلكو لپاره په زړه پورې نوي معلومات خپروي. ځكه خو يې لوسدددتونيك او مينه وال 

هم ځانګړي خل  وي او هره ډله خپلو مينه والو او هم مسدددلكو ته په زړه پورې نوي 

معلومددات خپروي. مثالً د فددارمييسددد مدداهران د ډاكټرانو لپدداره د مختلف النوع 

س پوهان مختلف نوي كشدددفيات نويو دواګدانو پده هكله معلومات خپروي، سددداين
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سدداينس پوهانو او طبي ماهرانو ته نوي معلومات خپروي، لكه په نړۍ كې د خوږي 

درسطان ومرض ارزانه   نويو درملو او يا واكسني اخرتاع انفلواينزا د مرض په ضدد د

 . دوا یا واکسین ، د ایډز ،،،،،

 :(Children Digest) دماشومانو ډايزنټ

،   مرشاند سبا،  زړه رس او د د،ینو دسرتګو یخ والی دښکال ، د والور کما شوم دهر 

ن دي. د تعليم او تربيې وزارت د ماشدددومانو د عاملاحداكامن، پالران، واكدداران او 

تفريح، ذهني ذكدداوت د لوړتيددا او پوهې لپداره مختلف رنګده پدده زړه پورې كتدابوندده 

ابونو . له كتچې دموضددوعاتو مختلف ښددکيل انځورونه هم پکې شددتون لري برابروي

ودې، لوړتيا، تربيت او د ماشدددومانو د ذهني  سدددلک پوهان رسه رسه د مطبوعاتو م

روزنې لپدداره مختلف پدده زړه پورې تقريري، تحريري سدددوالوندده،چددارټوندده،  سدددداملې

 هني توګه ځري ،تصدددويرونه، مسدددابقې او پروګرامونه برابروي، چې ماشدددومان په ذ

هوښيار او بيدار تربيه يش، په راتلونيك ژوند كې د ځان، كور، هېواد او نړۍ لپاره د 

، دټولنې پراوږو بار نه يش  يو سدددامل، برجسدددتده او پوه انسدددان پده تو  كار وكړي

دماشومانو په ډایجسټ کې عموما دماشومانوپه پالنه ، روزنه، ښوونه او تربې په اړه 

، او همدارنګه هغه سددداملې ادارې چې د ماشدددوانو په روزنه کې  معلومات خپریږي

هغې ادارې  ک غواړي مخکښددې وي دهغو مختلفې ځانګتیاوې ذکر کیږي ، که  څو 

 .خپل ماشومان د روزنې اوتربې لپاره معريف کړي ته 

 :(Books)كوابونه
ې يو ښه ك ی، په تنهايده كتاب د علم او پوهې د انتقالولو ارزانه او بهرتينه وسيله  

ګټور ملګرى، د جهالت او ناپوهۍ دښمن، د انساين پوهې، تجربو، معلوماتو، افكارو، 

ه ، او د ټولو علومو یوه ګټوره خزانه د ،، ساتونکیانتقالوونى  ښه عقايدو او نظرياتو 

به دې عرصدد کې چې چا دکتاب ملګرتیا کړې هغوی د ژوند ټولو موخو ته رسددیديل 

ملګرتیا پرې ایښې هغو ی د نورو  به دروازه او کور کې په بې  دي او چا چې د کتاب
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ټه نور خلک ګدیو لوښي په شان ترې موخې چوپړ لګیا دي  غږ يې نه اوریدل کیږي 

 اخيل . دا چې کتاب لوی او لوړ ارزښت لري په اړه يې د عاملانو نظرونه لولو.

ي او هېڅ وخت جفرسدددن وايي: څو  چې كتداب لويل هغده د لوړواخالقو  خداوند و 

 يوازې نه وي.

 د كتاب پاڼې د هغو زرو په شان دي چې زموږ روح د رڼايي په لوري بيايي.

اناتول فرانس وايي: انسددان په كتاب كې داسددې شدديانو رسه مخامخ كيږي، چې په 

سدددرتګو يې نه ويني، ځكه چې هغه په زرګونو كيلو مرته لرې او يا زيات وخت پرې 

 تېر شوى دى.

اساميلز وايي: د برش ډېره سرته سپړښتنه )رابرسېره كونه( كتاب دى. د يوه ملت د 

ه پام پاخالقو، روحياتو، شدددوق او فكر د پېژندلو لپاره بايد هغه كتابونه اومطبوعات 

 (.717، 719، 711: 1. )يلكې ونيول يش چې دوى يې لو 

ه په په وسدديل په نړۍكې چې څه علمي تحقيقات او تجربې رسته رسدديږي، د كتاب

ښددده ارزانده توګده نورو ته رسددديږي، ويل كيږي چې كتاب په ژورناليزم كې نه دى 

شدددامدل، خو پده غريب هېوادونو كې لده كتداب څخده د ژورنداليزم پده ډګر كې كددار 

 Worldخپرېدونيك )نړيواله جغرافيه)اخېستل كيږي، چې ښه مثال يې په امريكا كې 

Geography( .كتاب دى)31، 31: 1.) 

اب عمومداً د ټولو علومو پده انتقال كې مهم نقش لري، خو د اجتامعي علومو په كتد

 قرشانتقال او تسلسل كې بارز او نه هېرېدونى كردار ادا كوي، چې موجوده ځوان 

تېر تاريخ، كلتور، مېړاين، وياړونو او رسښندنوڅخه لرغوين ، د خپل هېواد او نړۍ له 

پوهې څخه ګټه واخيل او راتلونكو نسدددلونو ته يې خرب يش، د تېرو خلكو له تجربو او 

 ورسوي. د یادګار په  توګه 
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مخه  49د ملګرو ملتونو د )يونسكو( د ادارې له مخې د كتاب د مخونو شمېر بايد  

وي، لنډه دا چې كتاب دعلم، پوهې تجربو او معلوماتو په انتقال كې بهرت كردار ادا 

 ن پاڼې اړوي رااړوي. كوي، چې هره ورځ يې په مليونو انسانا

 (.11، 11: 77عموماً كتاب چې هر ډول په الندې امتيازي ځانګړتياوې لري. )

 كتاب د ارتباط د نورو وسيلو په نسبت اسانه او ارزانه ترالسه كيږي. :۳

 په كتابونو كې د پوهو، باتجربو عاملانو او روشنكفرانو تجربې وي. :۰

كتاب په زړه پورې ښوونيز حيثيت لري، موضوع په عايل او علمي معيار ترشيح  :۱

 كوي.

كې چې نړۍ يې د يو ورغعوي په شان رسه نږدې كړې، عرص  دې د تكنالوژۍ په  :۲

بيا هم كتاب د علم، پوهې اومعلومات د اخېستو، د تجربو د رشيكولو او د ارتباط د 

 چې د ورځې يې په بیلونو انسدددانان پاڼې ه دهټينګولو بهرتينه او په زړه پورې وسددديل

 .اړوي را اړوي

كتابونه دساينس د پرمختګ لپاره رضوري، د علم او پوهې د خوندي ساتلو لپاره  :۵

 بهرت صندوق او ساتونى دى.

کتدداب د مخلفو علمي ، سدددیددايس ، اکدداډومیکو وګړو د افکددارو او نظریداتو هغدده  :۱

 محصول دي چې په رڼا کې موږ د ژوند مختلفې چارې سمبالوو .

 :Pamphlets  مفلټ

م وايي، په پمفلېټ كې د او اردو ژبده كې كتدابچه ه ، دري پمفلېدټ تده پده پښدددتو

ې، ښ، پېېلخپريږي، فقط د مس معلومات نه لې او پېښې په اړوند تفصييلكومې مس

: 77. )يیږ )پېژندګلويز( معلومات وړاندې كادارې يدا كمپنۍ پده هكله لڼد، تعاريف

49.) 

پمفلېټ مختلف معلومات نه خپروي، بلكې د يوې پېښدې )مسا لې( په هكله مكمل 

رضوري تفصيل خپروي، چې د هد  وړ خل  په دغه مساله له مكمل پوه يش. )يوه 



177 

 

كانكور هغه كتابچې دي چې زده كوونكې ته د الرښددوونې په منظور  ښدده بېلګه يې د

وركول كيږي(، يوه ښه بېلګه يې بلَل شو. همدارنګه هغه كتابچې چې مختلفې طبي 

كمپنۍ يې د خپلو درملو د پېژندددګلوۍ او د شدددهرت لپدداره ډاكټرانو تدده وركوي د 

وماً كم وي، عمپمفلېټ ښدې منونې دي. د مخونو شدمېر يې د كتاب په نسبت ډېر 

صدفحې وي، چې فقط د موضوع د پېژندګلوۍ )تعار ( لپاره خپريږي د  71يا  4، 1

پمفلېټ په وسددديله ډله ييز ارتباط نه نيول كيږي، مګر هم بيا د ځانګړيو ټولنو لپاره 

 (.02: 1يو ځانګړې ارتباطي وسيله ده. )

 كې  تبليغي ژانرد يدادولو وړ ده چې دا پمفلېدټ لده هغده پمفلېټ رسه چې په اديب 

مكمل توپري لري، هغه يو تبليغي، اديب ژانر دى،  به په تیر وخت کې تدریس کیده 

ولې په دې پيړۍ کې يې ارزښت له السه  چې په ژورناليزم كې ځانګړى ارزښت لري

 (.42: 71او الندې ځانګړتياوې لري. ) ورکړی . 

د ځانګړو ډلو تر منځ د ( پمفلېدټ د ارتبداط اغېزمنده او ارزانده وسددديلده ده، چې 7)

 كوي. معلومات او پيژنګلويمهم او په زړه پورې  تړاوموضوع په 

( وخت او روپۍ سپموي، په كم وخت كې مرص  پرې راځي، ډېر شمېر چاپيږي، 0)

 د هد  وړ خلكو ته وېشل كيږي.

د خپددل منشدددور، يې ډلې ځیڼې ( عمومدداً يې تعليمي، طبي، مددذهبي، ادارې او 3)

 اروي.كو د خپلو اسايس اهدافو لپاره يې د پمفلېټ په بڼه چاپوي ا دتبليغايت موا

 (دموضوع لپاره د پوهېدو او د كمپنۍ د شهرت لپاره د اعالن بڼه لري.4)

لنډه دا چې  پمفلېټ د ډله ييز ارتباط لويه وسدديله نه ده، مګر بيا هم د ځانړې ډلې 

ه ه پټې نه يش. همدا رنګلپاره په ارتباط كې مهم رول لري، چې بايد سدددرتګې ورڅخ

ي، په ږاندې د مختلفومعلوماتولپاره خپريهغده پداڼې )پوسدددټرې( چې پده دېوالونو بد

ارتبداط كې اهم رول ادا كوي. لكده د پوهنتونونو، كورسدددونو او مكتبونو اعالنونده او 

پاڼې د كانديدانو عكسونه، لوحې چې په دېوالونو او الرو كې يې د خلكو لپاره رسېښ 
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يكلې وي، د فوري معلوماتو يا د خپل حق د غوښتلو لپاره د بل چا خال  د كړي او ل

تبليغداتو د خپرولو او د خپدل هدد  تده الس تده راوړلو لپداره خپريږي او عمومداً پدده 

كداغددذونو، تختو او دېوالونو بدداندددې ليكددل كيږي، چې پدده ورځني ژونددد كې يې موږ 

نو کې په دیوالونو و تختو ، د خوسدددت بده مختلفو عامه ځایو  مختلف مثدالونده وينو

 .لوحو او نورو ځایونو کې يې لیدلی شی

 (:Electrical Mediaبتقي )الېكوتونيكي( وسيلې)  ړیکود ا
په ډګر كې د برقي وسيلو نه كار اخلو، نو رضور او بې له مبالغې به  اړیکوكله چې د 

مو د راډيو، تلويزيون او نوي عرصددي وسدديلې )انټرنيټ( نومونه  ذهن ته راځي. ځكه 

، پراخې ، او تیزې  ېدومره ځواكمن ړیکې واړو وسددديلو د انسددداين ژوند ا دغو دريو

رسه له دې پرمختګ يې هیڅ تصدددور يې مخکې نده کیدده ، دې وسدددیلو  ، چې کړې

یې  انسددانانسدداين ټولنې ته په هر بخه کې ورکړ ، د ټولنو دودونو ، سددیاسددتونو ، م

ذهبونو او کلتوروندده يې لدده لویو چلنجونو رسه مخددا مخ کړل ، د دې پدده ځددای چې 

انسدددان ترې یواځې ګټده واخيل په مختلفو برخو کې  د خپلې جوړې کړې وسدددیلې 

 څو ثانيو كې د نړۍبركت انسددان كوىل يش چې په  . ددې وسدديلو پهښددکار وګرځيد

له ګوټ، ګوټ څخه د مختلفو پېښدو په هكله معلومات واخيل، د پېښې تصويرونه، 

غوښتنې واوري، په اهدافو يې  عميل صدحنې يې وګوري ،د خلكو ويناوې، انځورونه،

 پوه يش، په غم اودرد كې وررسه رشي  يش.

ېز دومره زيات دى چې په خوله يې بيانول لنډه داچې ددې وسدددايلو ارزښدددت او اغ

هېڅ امكدان نده لري او د نړۍ پده هېڅ كونج كې څو  ورڅخه بې اغېزه نه يش پاتې  

د نړۍ د انسدددانانو تر منځ يې ټول رسحدونه له منځه یوړل ، او ګټ  به يې  كېدىل، 

ددې لپاره چې د موضوع تل هغه چاته رسیږي چې  همدا وسیلې په الس کې ولري ،

،انټرنيټ او د دوى نور مهم مرستيال مواد په TVه ښده داخل شدو، نو هر يو)راديو،ت

 لنډ ډول بيانوو.
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 راديو
راډيو د ډله ييز ارتباط يوه مؤثر، تيزه او باارزښته وسيله ده، چې په يووېشتمه پېړۍ 

لل كيږي، وسيله باو با ارزښته په ډګر كې يوه ارزانه  معلوماتو، تبلي  او ړیکوكې د ا

چې هېڅ سدددارى نه لري. راډيو د  هوا په څپو كې د وخت او زمان مطابق د نړۍ په 

هر كونج كې ځان خپلو اورېدونكو ته رسدوىل يش. د فاصلې مشكل يې د تل لپاره له 

، ذهني، تفريحي،امتحاين،ډراماتييك انتقاديمنځه يووړ، په ډېره پسته ژبه معلومايت، 

او طبي معلومات وړاندې كوي، د معلوماتو ا  سدداينيسددسددیايس،  اديب تكنالوژييك،

اطالعداتولده وړاندې كولو رسه خپل حكم په ټوله نړۍ چلوي، هېڅ داسدددې وګړى او 

 ياهېواد به پيدا نه يش، چې د راډيو له اغېز او تاثري الندې نه وي راغَل.

ن منځ ته فو تليتاري راديو د تيليفون يو پر مخ تلَل شدددكل دى، كله چې لومړى ځل 

راغى، د ارتبداط په وخت كې به يې چې كله تار وشدددليده، نو ارتباط به له خنډ رسه 

مخامخ شدو. ددې مشدكل د له منځه وړلو لپاره ساينس پوهانو كوشش پيل كړ، چې 

اله جوړه كړه، چې له تار پرته يې ارتباط  كال كې داسدددې 7115بداالخره ماركوين په 

راډيو( كېښدود د تجاريت اهدافو لپاره يې استعاملوله ټينګوىل شدو او نومخ يې پرې )

او د بحري بېړيو تر منځ بده يې ارتبداط رسه نيوه او خپدل پيغام به يې له يوې بېړۍ 

 (.701،  701: 74څخه بلې بېړۍ ته رساوه. )

م كال كې پيل شدددوه. په پيل 7900په راډيو كې لومړى اصدددويل باقاعده پروګرام په 

 (.705، 704: 75ډه وه فقط خربونه او پيغامونه به يې خپرول. )كې يې د كار ساحه لن

په همدې كال كې په برطانيه كې د برټش براډ كاسدددټنګ كمپنۍ راديويي خپرونې 

يې  او معلومات به اورېدې،  پيل كړى، چې ښددداريانو به تجاريت او تفريحي خپرونې

غه يې په لده خپرنوڅخده برطدانوي حكومت خطر احسددداس كړ او ه BBCخپرول، د 

 م كې بندې كړې. 7904
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م كال كې د برټش براډ كاسدددټنګ كارپوريشدددن په نوم په 7901ددې پر ځاى يې په 

كار پيل وكړ، چې په پراخه پيامنه يې داخيل او خارجي خپرونې لرلې، دغې ادارې د 

نړۍ نور قومونه په حكمت او تېزۍ رسه انحصار، د ښو خپرونو په وسيله يې د خلكو 

 BBCري اعتبار يې لوړ كړ، چې تر اوسده يې خل  د باور وړ وسيله بويل. زړونه تسدخ

ته د نړۍ د راديوګانو مور وايي، حال دا چې د برطانيې او نورې غريب نړۍ د اهدافو 

 ه ده.لویه وسیلد السته راوړلو او تبليغاتو يوه 

په ډګر كې ټولې ډله ييزې رسدددنۍ د ارزښدددت وړ دي، چې هره يوه يې ځان  یکود ا

ځان ته ښددېګړې لري، ددې لپاره چې موضددوع ښدده روښددانه اوځالنده يش، د راديو 

 ځانګړنې او ارزښت په لنډ ډول بيانوو.

 د راديو امت ازي ځانګړت اوې

  داطالعاتواو معلوماتو دخپرولو  چټكه وسديله ده، د نړۍ په هره برخه چې پېښه

 ويش راديوګانې يې په څو دقيقو كې خپروي.

  په ټولنه كې مختلف معذور خل  ژوند كوي، له راديو څخه ړوند، ګوډ، بعضدددې

 نور  معذور خل  هم ګټه اخيستَل يش.

 ه.اتو، ښوونې او ارتباط بهرته وسيله دد بې سواده ټولنې لپاره د معلوماتو، اطالع 

   كلدده كلدده راديوګددانې د هېواد او نړۍ د نوروخربو منددابغو لپدداره پدده زړه پورې

 رسچينه وي.

 .د پوښښ كچه او چرت يې د نورو رسنيو په نسبت ډېر، اسانه او كم مرص  دى 

 يل اوپدده بې سدددواده ټولندده كې پدده زړه پورې اغېز لري او اورېدددونكو كې د يووا 

 ګډون احساس راپاروي.

 .د اورېدونكو )ګټه اخېستونكو( شمېر يې د نورو وسيلو په نسبت ډېر زيات دى 

  هر چېرې او هر ځداى كې اورېددل كيږي، لده اورېدو رسه يې بل كار هم سدددړى

 كوىل يش.
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 .اورېدونيك مختلف شيان له راديو څخه اورېدىل يش 

 اميابه وسديله ده، چې دښددمن يې هېڅكله په هر ډول حاالتو كې د سداړه جنګ ك

مخنيوى نده يش كوىل. ځكده خو دنړۍ دمهمو هېوادونو راديوګدانې په مختلفو ژبو 

بهرنيو ژبو خپرونې كوي. يب يب يس پدده څدده د  12خپرونې كوي، د رويس راديو پدده 

ساعته خپرونې لري، همدا رنګه چني، امريكا او نور  122ژبو په اوونۍ كې  42پاسه 

تليل هېوادونه د خپلواهدافو د الس ته راوړلو لپاره ځانګړې راديوګانې لري او  پر مخ

يَل شو وپل اسدايس مرام ته ورسيږي، نو مختلف پروپاګند او تبليغات كوي، چې خ

، د همدې موخې لپاره د ناټو او  ه جنګ ډېره موثره بهرته وسيله دهچې راديو د سداړ 

نورو امریکايي ځواکونو ، افغانسدددتان ته له راتګ رسه په هر والیت کې په لسدددګونو 

رادیو ګدانې تداسدددی کړې ، پيغدامونه او پروګرامونه به دوی ورکول ، او هم به يې د 

نې اپه نړۍ کې فعال د )               ( شددداو خوا رادیوګ خپرولو لپاره  پيسدددې ورکولې .

 شتون لري 

  (:Televisionتلويزيوي )
( يوناين لفظ دى، چې د Teleتلويزيون د دوو مختلفو ژبو د الفداظو مجموعده ده، )  

( التيني لفظ دى، چې د )ليددلو( مانا وركوي، كله چې دواړه Vision)لرې( او ويژن )

 (.039، 031: 77رسه يو ځاى يش، نو له )لرې څخه د ليدو( مانا وركوي. )

لويزيون د انسداين هڅو او منډو په نتيجه كې داسدې وسيله ده، چې له اواز رسه د ت

 انتقالوىل يش. ویدو ګانې هم خپرولی او پېښې مهم تصويرونه 

( لييك: د تلويزيون پده جوړښدددت كې د نړۍ 0221پده هكلده يې )محمدد يوسدددف )

ره په خمختلفو پوهانو خپل ځانونه سدددتړي كړي، شدددپې ورځې يې تېرې كړې او باال 

م كدال كې د كاميابو تجربو په كولو رسه تلويزيون منځ ته راغى او په ارتباطي 7931

 نړۍ كې يې يو انقالب منځ ته راوست.
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م كال كې د تلويزيون د جوړېدو 7117د لومړي ځدل لپداره جدارج كداتد امريكايي په 

م كددال كې د 7112طرحدده وړاندددې كړه، سدددداوير امريكددايي او موريتس ليددالني پدده 

رق څخه، چې ب شدول. دې پوهانو د سلينوم له عنرصتلويزيون د جوړولو په فكر كې 

په نور بدلوي كار واخېسددت، املاين بلنيكپيو د پورتني عنرصددڅخه په اسددتفادې په 

ډېرې نيمګړتياوې يې درلودې، ددې هڅو  خوم كال كې يو تلويزيون جوړ كړ، 7114

امل چې )براون( نومېده د كاتد د م كدال كې يوه املداين عد7191پده نتيجده كې پده  

 وړانګو نل كشف كړ.

هېندارې لرونكو  Routing Deskكله چې لومړى ځل د تلويزيون په جوړښت كې د 

لوحو څخه كار واخېستل شو، نو كيفيت يې خراب و. ددې مشكل د حل لپاره فزي  

ندر لكسپوهانو نورې هڅې پيل كړې. څرنګه چې د راديو په  اخرتاع كې ماركوين او ا

نقويه لرونيك  Ample Fire Vacumپوپو  د خايل تيوبونو په وسددديله له هواڅخه 

وسددديلې پده ترانسدددميرتونو د تلويزيون په اخذو او په بې سددديم كې په چټكۍ رسه 

پرمختګ وكړ او د الېكرتونييك تلويزيون د جوړېدو سددسددتم ته يې الر هواره كړه. په 

حه، ډيزاين او كېمرې د څراغونو آخذې هغه وخت كې اسايس مشكل د تلويزيون طر 

( و، چې د تلويزيون Kinescope)د اواز اوتصوير بېرته اخېستونكې آله( او كنسكوپ )

 په داخل كې برقي څپې او تصويرونه د ليدو وړ ګرځوي.

م كال كې يو امريكايي عامل وړاندې 7977د تصدددويري تيپوپ د جوړېدو مفكوره په 

ا، جرمني او پخواين شددوروي اتحاد كې منايش ته وړاندې كړه، چې په املان، بريتاني

 شو.

او  7902باالخره  د تلويزيون كېمرې څراغونه جوړ شددول، مګر چارج يې نه سدداته. د 

م كلونو پده منځ كې مختلفې طرحې او نظريې وړانددې شدددوې، خو د عاملانو 7932

 قناعت يې حاصل نه كړ.
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يكا كې د تصويري تيوب طرحه وړاندې م كال كې په امر7901د لومړي ځل لپاره په 

م كدال كې كاناډا او 7909م كدال پده هنګري، پده 7902شدددوه. دا ډول تيوبونده پده 

 م كال كې په شوروي اتحاد كې جوړ شول.7932

م كال كې په پخواين شدددوروي اتحاد 7937( په Picture Tubباالخره دا ډول تيوب )

رشكت داسې  R.C.Aرنګه د امريكا كې، چې عمالً يې كار كاوه، وړاندې شو. همدا 

تيوب تيددار كړ، چې مختلف څراغوندده يې هم درلودل او د وخددت لدده مهمو رضوري 

مې  79كشدددفياتو څخه ګڼل كېدل د يو ثابت تصدددوير انتقال له لرې ځايونوڅخه د 

 پېړۍ له نياميي څخه پيل شوى دى.

 Pan)م كددال كې د پددانتليګرا  7151پدده  7197 -7175كدداذيل ايتددالوي ځوان 

Telegraph په نوم يوه دستګاه، چې لنډ خطي پيغامونه به يې د تيليګرا  له الرې )

 د فرانسې د پوست په واسطه لېږل كار كار اخېسته.

په همدې دوران كې عكس د تليلګرايف تيليفون له الرې د ډېرو څېړنو په نتيجه كې 

ل پورې تشكيل شو او م كا7945م كال رشوع او تر 7112د )ارتوكورن( املاين له خوا 

م كال كې د برلېن او فرانسدې تر منځ تصويري اړيكې 7921ويې كوىل شدول، چې په 

 منځ ته راوړي.

كالو تر منځ تكميل كړ، له دې څخه  7913 -7111پورتنى كار )واوژون( فرانسددوي د 

وروسته مختلفو پوهانو د تلويزيون د تكميل لپاره كار كړى دى او هغه تلويزيون چې 

د هر چا د كور يو غړى ګرځېدىل دى، جوړ شدددوى، چې فقط په جال جال ډول يې نن 

 نومونه ذكر كوو.

م كې ډېر د نبوغ نه ډ  كار كړى چې 7114( املاين په Paul Nipkowپاول نيپكو )

م كال 7921له كوچنيو سددوريو څخه يې يوه صددفحه جوړه كړه. همدا رنګه كمبل په 

م كلونو پورې كارتوري )هغه 7977 -7921و تر كې او يوريس او سددلينګ رويس پوهان
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څراغونه چې نورې شدعاوې تصوير په اخېستو او لېږدولو كار كاريږي، څراغونه جوړ 

 كړي دي.

م كې ايكونو سدددكوپ جوړ كړ، چې د عكايس 7901همددا رنګه والدميري زواكني په 

، لبرقي كېمرې پرې مجهزې دي، لندډه دا چې تلويزيوين تيوبونده ددې باعث شدددو 

( تلويزيون د منځ ته راتګ سددبب ګرځي. او د Digitalچې د نننۍ نړۍ د عرصددي )

 نړۍ د هر كور غړى جوړ يش.

اربه )څلور  4( وايي: د يوې رسوې مطابق نن په نړۍ كې له 0229)سددديف الرحمن )

او پروګرامونو څخده ګټده اخيل.  ډېر خلدد  د تلويزيون لده وينداووزره مېلونده( څخده 

فيصده خل  له تلويزيون څخه  14( زياتوي، چې د نړۍ 0221ا ))محمد يوسف مريز 

 استفاده كوي او د چينايانو يو متل دى، چې

)يو تصددوير له زرو كلامتو څخه بهرت دى( د پوهانو دغه په زړه پورې تحفه په نننۍ  

 عرصي او ارتباطي نړۍ كې نن ټول وګړي پېژين او هر څو  ورڅخه ګټه اخيل.

لومړي  BBCپده نړۍ كې لومړي ځل تلويزيوين خپرونې په برطانيه كې شدددوې دي، 

م كال كې د لندن په ښدددار كې تلويزيوين خپرونې پيل كړې او ددوهم 7931ځل په 

م كال كې د دوهم ځل لپاره 7941نړيوال جندګ لده كبله دا خپرونې بندې او بيا په 

م كال كې پيل شوې او د 7942 پيل شدوې. په امريكا كې هم د تلويزيون خپرونې په

م كدال د جواليي په مياشدددت كې لومړى پروګرام خپور كړ او له دوهم نړيوال 7947

 جنګ څخه وروسته دنړۍ په اكرثو هېوادونو كې تلويزيوين خپرونې پيل شوې.

د تلويزيون اغېز په ټولنه كې: كه چېرته د چينايانو په وينا يو تصدددوير له زرو الفاظو 

نو څه فكر كوئ چې يو متحر  تصوير به څومره طاقت ولري؟ حتامً به ځواكمن وي، 

يې اغېز زيات وي، ځكه د يوې پېشدددې د قربانيانو غږ اورېدل او بيا يې د صدددحنې 

تصددوير ليدل بالكل زيات اغېز لري. دا چې د اطالعاتو، معلوماتو او تفريح يوه بهرته 

كتل كيږي. د نننيو دغو عرصي  وسيله ده نو ځكه د هر كور د يو غړي په توګه ورته
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وسددايلو له بركته ټوله نړۍ د يو وړو، كيل په شددان رسه رانږدې شددوې ده. په څو 

ثانيو كې سددړى كوىل يش د نړۍ له مختلفو كونجونو څخه ځان خرب كړي، انسدداين 

عقل حريان دى، چې ددې معلومايت انقالب د وسددايلو د منفي اغېزو له كبله څنګه 

 ( ثابت وسايت، چې د نورو له اغېز الندې رانه يش.رخپل فرهنګ )كلتو 

( كې The Plug in Drug( په خپل اثر )7911د نړۍ د ارتبداطداتو عدامل )مريي ون 

 وايي:

(Television  can be Compared to anacrotic drug( )74 :715.) 

 :لييك (Defleur and Ball Rokeach 7910)همدا رنګه 

( Magical Bulletچې د تلويزيون خپرونې په انساين ذهن باندې د جادويي مرميو ) 

 (.13: 75په شان اغېز كوي. )

( لييك، چې  ديوې څېړنې مطابق د انسدددان په ذهن 0221)كېپټن لياقت عيل مل  )

 13فيصددده معلومات ځاى نييسدد او د ليدلو په وسدديله  77كې د اورېدو په وسدديله 

انسدددان په ذهن كې جمع كيږي او كه چېرته اورېدل او ليدل  فيصدددده معلومات د

رسه جوړه يش، نو بيا خو يې ارزښدت رضور زيات وي، نو بنا  تلويزيون نسبت راديو 

 ته ډېر مؤثر دى.

( لييك: تلويزيون په ډله ييزو رسنيو كې په زړه 0221)نارص حفيظ او ابو واجد شديخ 

ليدل كيږي. پروګرامونه يې په سلو كې پورې اغېزناكه وسديله ده چې سدارى نه يې 

 اتيا تفريحي او په سلو كې شل معلومايت دي.

رسه لده دې چې تلويزيون ذكر شدددوى اغېز او ځدانګړتياوې لري، مګر الندې په زړه 

پورې ارزښدددت هم لري، چې د انسدددانانو د ژوند، علم، پوهې، پرمختګ، سدددياسدددت، 

لري او د اطالعداتو او معلوماتو په كلتور او سددداتېري پده ډګر كې پده زړه پورې رول 

چوپړ كې په نه هېرېدونيك خدمت لګيا دى شدددپه او ورځ دوام لري، چې مثبت او 

 منفي اثرات لري.
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( 7422راځئ، چې دلته د حرضددت محمدصددَل الله عليه وسددلم هغه حديث ته چې )

كاله مخكې يې ويَل دى، ځري شددو چې نننۍ عرصددي وسدديلې )تلويزيون، كمپيوټر، 

نيټ...( يې د ثبوت ښې بېلګې دي په داسې حال كې چې د مكې د وخت كفارو انټر 

 د پيغمرب)ص( په قول )حديث( پورې خندل او ملنډې يې پرې وهلې.

په عبدالله ابن عباس څخه روايت دى، چې پيغمرب)ص( فرماييل دي: )حجر االسود 

دم د له جنت څخه رالېږل شدوې، چې رنګ يې له شديدو څخه سدپني وو د حرضت ا

 اوالدې د تقصرياتو او ګناهونو له كبله به توريږي.(

د قيامت پر ورځ  جڅخده حدديدث نقلوي او وايي: چې الله  )ص(ابن عبداس لده پيغمرب

دغې تيږې ته شددونډې او ژبه وركوي چې شدداهدي وايي د هغو خلكو لپاره چاچې دا 

 ( مخ.017، 0تيږه مسحه كړې وي.( ابن ماجه )جلد 

له او ورته به يې چې جراالسود په  هكله حاجيانو ته توصيه كو د ح )ص(حرضدت محمد

نو د حجراالسود د تيږې په سوري كې رس دننه كوئ او كه امكان نه   كله حج كوئ

ځكده چې دا تيږه له جنته راغلې او د قيامت پر ورځ به پر  ،  ؛ نو الس پرې ږدئلري

رې پو  )ص(تاسو شاهدي وايي چې دې سړي حج كړى دى. د مكې كفارو به په رسوالله

 )ص(ګواهي وركوي او وايي: چې )محمد جپه هكله الله  )ص(خندل حال دا چې د پيغمرب

د مكې كفارو له ځانه خرب نه كوي مګر خربې كوي هغه چې وحي ورته شدددوې وي( 

كه څنعقل څخه لرې او د منلو وړنه دي؛ داخربې له  )ص(به ويل، چې د حرضت محمد

اهداي ش ځانه رسه وسايت او د قيامت په ورځ تيږه كله كوىل يش چې د يو چا تصوير له

 .؟!چې دغه سړى مسلامن دى او حج يې كړى، زه پرې شاهدي وايم وركړي،

غمرب)ص( پورتني احدداديددث د عرصدددي او نن مونږ اوتدداسدددو شدددداهدددان يو چې د پي

تكنالوژييك وسدايلو په منځ ته راتګ رسه ثبوتيږي، ځكه نن كمپيوټر چې له پالستي  

او اوسدپنې څخه يو ضدعيف انسان جوړ كړى اواز ثبت كوىل، تصوير ساتَل او همدا 
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رنګه  د انټرنيټ په وسديله بېال، بېل تصاوير، معلومات او اطالعات له يو ځاى څخه 

 ځاى انتقالوىل يش؛ نو بيا به څنګه د دواړو جهانو د رسدار خربه دروغ وي؟ بل

نو دې پايلې ته رسدديږو، چې ننني عرصددي وسددايل د اسددالم د سددرت الرښددود حرضددت 

محمدصدددَل الله عليه وسدددلم د اقوالو د ثبوت منونې دي، چې بايد ومنل يش؛ ځكه 

دي، څنګه د دواړو جهانو د  هغه تيږه له جنته راغلې او دا وسديال انسان  جوړ كړي

 رسدار خربه دروغ وي؟

ځنګه چې انسددان داسددې وسددايل جوړىل يش څه فكر كوئ، چې هغه تيږه خداى له 

 جنته رالېږلې، نه يش كوىل چې نوموړى عمل رسته ورسوي؟ 

ځکه داسددالم دین یو کامل دین دی تر ورځ د قیامته  پرته له شدد  دا كار كوىل يش

پورې ټول هغه اړین شددیان چې انسددان ورته رضورت لري د خدای په کتاب قران او 

نبوي احددادیثو کې ذکر شدددوي داچې مو ږ ترې غددافلدده یو زموږ نیمګړتیدداده ،یو پدده 

نه  انپوهنتون کې د ژورنالیزم او اسدالم مسدله مزرح شوه ، یو استاد چې له مخې قر 

شو تالوت کولی او نه يې د نبوي احادیثو منت لوستی شوی سمدستي يې وویل چې 

 : اسالم یک دین کهنه است و ژورنالیزم یک چیز نو .

د ولوله راغلی ، او داوسني دا جاهل په دې نه پوهیده چې په اسالم کې لومړی امر   

ا ږ ه کمزوري او نیمګړتیټولې اړتیا خدای موږ ته رالیږلې دي ، چې نه پوهیږو دا زمو

 ده .

  د تلويزيون مثلتې ګټې:

دا چې د دې نړۍ هره ډله ییزه ارتباطي وسیله ځان ته ځانګتیاوې لري  نو  تلویزیون 

هم داسددې وسددیله ده چې هر کور کې عضددویت لري ، په ځينې هېوادونو کې خو د 

دی  ورغړیمیاشدددتې په دوران کې ټکس ورکوي ، نو که ووایو چې تلوزیزیون دهر ک

مبالغه به نه وي ، د تلویزیون له برکته موږ د ټولې نړۍ مشهور لوبغاړي داسې پيژنو  

 لکه د خپل کور غړي .
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فیصده معلومات  ۳۲: تلویزیون یوه نوې او جادوګره رسنۍ ده چې د پوهانو په وینا ۳

 يې د انسان په ذهن کې ثبتیږي .

 نګړی کور )ځای( لري .دتلویزیون هر انځور  په انساين ذهن کې ځا: ۰

 تلویزیون د انساين ټولنې د هر کور یو مهم او نه بلېدونکی غړی دی . :۱

 په تلویزون کې له غږ رسه انځور او چاپريیال هم لیدل کیږي .  :۲

 انساين فکر له تلویزوين انځور او رنګ څخه متاثر کیږي .  :۵

د حکومت دضدعف ، دمسدلکي کسانو د نه هڅو له کبله په ځينو ټولنو کې ټولې  :۱

رسدددنۍ پده ځدانګړي ډول تلویزون بدد ندام دی چې مسدددولیت يې هم زما په نظر د 

حکومتي چارواکو او د همغو رسدددنیو دمسدددولینو دی  چې ميل ، مذهبي او کلتوري 

 مسولیت نه درک کوي .

او دنړۍ په هېوادونو کې دمختلفو ، یریږي څرنګده چې انسددداين ټولنه ورځ تربلې ډ

مذهبونو، نژادونو ،او سدیاسدتونو خلک اويس نو د دې لپاره چې انسانان منظم ژوند 

وکړی يش ، یو لدده بددل رسه هکددار ،همغږي او همدددرده وي نو الزم دی یو بددل رسه 

وزغمي ، یو دبددل پدده ژونددد ، حدداالتو ، دیني مددذهبي او کلتوري اړیکو پوهدده يش نو 

بور دي چې د نړۍ د هر هیواد قوانینو او اصدولو ته غاړه کیږدي څو په منځ کې مج

 د نظام په راساو  ، لپاره حکومت ته رضورت دی نظام  د ښه نو یو نظام برقرار يش 

كې بدايدد داسدددې خلد  وي، چې هغده پده رښدددتيدا د ټولنې خددمتګار وي، د ټولنې 

و كلتور او په ټولنه كې د خلكعقيدوي، سدديايس كلتوري پولې وسددايت، ځكه عقيده، 

خو، نظام )حكومت( د ډېرو قربانيو، وينو تويولو او پېړيو، پېړيو كې منځ ته راځي. 

د پرمختګ لپاره يې ډېر زيار اوكوښددښ په كار دى، چې ټولنه او حكومت جوړه اوږه 

 په اوږه خپل ميل، عقيدوي، كلتوري او سيايس اهدا  الس ته راوړي. 

د الس ته راوړلو لپاره رسددنۍ لومړۍ درجه ارزښددت لري. نو ځكه  ذکرشددویو موخود

رضور ده، چې تلويزيون، راديو....نور د ټولنې د پرمختدګ لپاره چوپړته مال وتړي او 
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ددې وسدددايلو پده راس كې بدايد داسدددې خل  مقرر وي، چې خپلې عقيدې، كلتور، 

قصددد ته ورسدديږي، خاورې او ملت ته وفادار او باديانته وي، چې وكوىل يش خپل م

كله چې د رسدنيو مرشدان په ذكر شدويو صدفاتو ملبس وي، نو له خپلې رسنۍ څخه 

ول څو په رښدددتیني ډ په نظر كې ونييسددد موخې بايد د قوم د پرمختګ لپاره الندې 

 .ټولنې چوپړ وکړی يش 

  ښوونه او روزنه:

څرنګدده چې تلويزيون نن د هر كور د غړي حيثيددت لري، نو بددايددد داسدددې تعليمي 

پروګرامونه خپاره كړي، چې د هر كور ماشوم، ځوان او سپني ږيرى نارينه او ښځينه 

ورڅخه ګټه پورته كړي. ځكه يوازې ښدوونه او رزونه ده، چې په سدبب يې انسان په 

شان ګرځولې، ځمكه يې تسخري  فضدا  كې تحقيقات كوي، پراخه نړۍ يې د كور په

كړه او اوس دا دى په فضدا  كې مرصدو  دى. په سپوږمۍ كې پلټنې سپړنې كوي 

 او فضايي مركز جوړوي. 

او همدغه ښددوونه او روزنه ده، چې د نړۍ د يوې لويې وچې څخه په بله وچه كې د 

 خپلو اهدافو لپاره يو د بل په جيب كې مرمۍ اوبالستي  توغندي ورغورځوي.

څرنګه چې زموږټولنه بې سواده ده، نو عموماً تلويزيون او راديو د داسې ټولنې لپاره 

نو باید له دې وسیلې څخه عظمي  د ښوونې او روزنې په ډګر كې ډېر مؤثر متاميږي

 .مثبته ګټه واخلو نه ناروا ، بې کلتوره او بد اخالقه ډرامې او رسیالونه 

  تازه اطالعات او مللومات:

دعرصددي نړۍ د اطالعاتو او معلوماتو د لېږلو په زړه پورې عرصددي وسدديله  تلويزيون

ده، له اواز او معلوماتو رسه رسه د پېښددې او محيط په زړه پورې متحر  تصددوير هم 

انتقدالوي، چې اغېزې يې له ملر څخه روښدددانه دي. د برتانيې د يوې رسوې مطابق 

د د رسنيو مسوولني د خپلې خل  له تلويزيون څخه معلومات حاصلوي، نو باي 92%

ټولنې لپاره داسدې جاذب رضوري معلومات خپاره كړي چې خلكو ته حقايق روښانه 
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او هغه خپاره کړي چې د  1كړي او پده حقيقي ډول د تولنې مناينده ګي وكړى يش 

 (.753، 754. )خلکو دردونه دوا کوي ، نه غمونه را سپړي 

 :  دمذهلي  روګرامونوخپرول

ټولندده ځددانګړې عقيددده او كلتور لري، نو د عقيدددوې او كلتوري  څرنګدده چې هره

پروګرامونو خپرول د ټولنې د عقيدوي او كلتوري الرښوونې، پرمختګ لپاره تلويزيون 

په دې وسددیله رسددنۍ کولی يش چې د او نه هېرېدونى رول ادا كوي،  په زړه پورې

، هد هضددینۍ  دمرشدد فرځكه چې دا د ټولنې حق او د رسدد ټولنې باور را خبل کړي ، 

د سدددداتنې لپدداره زړه ، عقيدددوي پرمختددګ او كلتور ، ديني  چې د خپلې ټولنې 

 څو هغه بنسټیز مسولیت  چېپروګرامونه جوړ كړي،  مثبت  کار وکړي ،راښكونيك 

پلې ټولنه د خ د ټولنې او خلکو په مقابل کې يې لري  ادا کړي ، له همدې کبله هره 

 عقيدې او كلتور په وسيله پېژندل كيږي.

  د عوامو مناي يه ګي كول:

څرنګه چې نن ورځ دملكونو او ملتونو تر منځ  دفاصدددلې مشدددكل له منځه تلَل، د   

تدلويزيون، راديو او انټرنيددت څپې لدده غرونو، بحرونو، ملكونو او لويو وچو څخدده 

ي چې د نړۍ په هر ګوټ كې د خپل ترييږي، نو رسدددنۍ بايد داسدددې نقش ادا كړ 

 ملت اوحكومت حيثيت وسايت. 

د هېواد او نړۍ د مختلفو پېښددو په هكله داسددې معلومات خپاره كړي، چې يقيناً   

دخپل ملت مناينده ګي وكړي او د مختلفو مسددايلو په هكله د ټولنې د ضددمري اواز 

 لري. پورته كړي، ځكه چې رسنۍ د ملت او حكومت تر منځ د پل حيثيت

همدا رنګه د سدديايس مسددايلو او مشددكالتو په هكله ټولنې ته داسددې الر وښدديي چې 

ټولنه داسې لوري ته سوق كړي، چې خپلو ميل  څوټولنې ته د منلو او فايدې وړ وي 

 او معنوي لوړو مقاصدو ته ورسيږي.
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 :  ه وطيك رسه م  ه

دعربو يو متل دى )حب الوطن من االميان( له وطن رسه مينه كول د اميان يوه برخه 

ده. څرنګه چې زموږ ټولنه اسدالمي ټولنه ده، نو له وطن رسه محبت د اميان نښه او 

نه ، رسښندنه او د وطن ساتنه  د شهامت  او په افغاين ټولنه کې وطن پالعالمه ده، 

ه په ټولنوکې یو اصددل دی  نو رسددنۍ مجبوره دي غیرت ، نښدده د ه  داچې وطن پالن

 چې د خپلې ټولنې  ټول اساسات  په خپله  غیږ کې وپايل 

او دخاپوړو  ځای  ځكده د همدغه وطن په غېږ كې لوييږو، مرو او همدغه مو زانګو  

ده، نو بايد د خپل وطن او خاورې داسې په اخالص او محبت خدمت  وكړو، چې له 

ځکه رسنۍ هغه ځواک دی چې هیڅ رسحد يې مخه يال كړو. نورې نړۍ رسه يې س

نه يش نیولی ، نو الزمه ده چې خپلې خاورې اوټولنې لپاره داسدې ميل خپرونې ولري 

و له مختلفچې په فکري ، علمي ، شدددعوري او اخالقي لحاظ  د ټولنې ټول قرشدددونه 

مخکښ  خه کېګړنګونو او فعالیتونو څخه وسددداتتي ، چې د تلویزیون  رول په دې بر 

بدايدد د خداورې خددمدت، پرمختدګ خپل فرض وګڼي، چې ټول ین يې مسدددوول دی 

 هېوادوال په ارام ژوند وكړي، له برباديو، جګړو او النجو څخه مو وسايت. 

ځکده همغده د وطن مینه او قرباين ده چې په لرغوين تاریخ کې مو په لکونو افغانان  

لړۍ تر نه هم دوام لري چې دښددمن  مو د دښددمنانو په مقابل کې قرباين کړي ، دا 

            نده پدده  مسدددجدددونو ، ښدددارونو ، غرونو او ندده هم پدده کورونوکې  پدده ارام پریږدي .

 تل به دا افغانستان وي                 څو چې دا جهان ودان وي           

 . يش دکابل دتخت نظر به هله مات يش           چې لوګی ورته تهران او دا پنجاب

  د اختالفونو او تلصب  ه م ځه وړل:

د اسالم په سپېڅيل دین کې اختال  او تعصب یو ناروا عمل دی او دتل لپاره خلک 

ترې منعه شوي ، ولې زموږ تاریخي قسم خوړلی دښمن تل له همدې  بدې وسیلې ) 
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لو پاختال  او تعصدب( څخه کار اخيل ، د قوم ، سمت ، ژبې ، نژاد ، ګوند ، ډلو او ټ

 په نوم مورسه بیلوي ، څو دوی خپلو  ناولو موخو ته ورسیږي .

 لو یخدای  ټولو انسددانانو ته فرمايي چې تاسددو د خدای په رسددۍ منګولې ولګوی او 

 ډلې ډلې مه کیږي .

متاسدددفانه موږ د ګوند جوړیدو ته خوښددديږو چې له همغه ځای الله له موږ خفه او 

 زموږ ټولې چارې  له رسه خربې وي .

د افغانستان ټولنه اكرثيت بې سواده ده، په داسې ټولنه كې د دښمن تبليغات ډېر 

و ته ملن وهل، سدددمتي ا وموثر وي، پده هېواد كې د مختلفو قومونو تر منځ اختالفات

نژادي تعصبات راپيدا كول، دا ټول هغه څه دي چې د يو ملت د تباهۍ او بربادۍ 

سددبب ګرځي؛ نو بناً په تلويزيون كې مسددوولني بايد داسددې پروګرامونه خپاره كړي 

چې په رښتيني توګه ميل وحدت منځ ته راوړي او د هېواد دښمنان الس په رس يش، 

و راديو لدده الرې ډېر مؤثر متدداميږي او بددايددد دوامددداره تر رسه دا كددار د تلويزيون ا

ډلدده چې زموږټول هیوادوال رادیو او یدا تلویزیون ګوري  نو الزمده ده  چې يش؛ځكده 

ومو څ هېواد وال وحدت او يووايل ته راوبويل، نه تعصب او اختال  ته ييزې رسدنۍ

 . مسولیت رفعه کړی ويله یوې دخدای حکم او له بلې خوا ميل ، ایامين او وجداين

  ه چارواكو رسه محاسله:

موږ مسدددلامنان په دې باور لرو چې د اخرت په ورځ به له موږ رسه خدای حسددداب 

کتاب کوي ، ځکه هغه نعمتونه چې خدای موږ ته راکړي  باید شدددکرانه يې اداکړی 

ي ر يش ، نو په دنیا کې هم هغه مسولین او چارواکي چې د ټولنې په راس کې قرار ل

د تخطي په وخت کې وپښدددتل يش ، حسددداب کتاب وررسه ويش ، څو خلکو حق له 

پښدددو الندې نه کړي ، ګډوډي را منځ ته نه يش ، که له چارواکو رسه محاسدددبه ونه 

يش نو بیا به  دحامد کورزي الال د حکومت په شدددان چور او تاالن ګډ وي او ډاکټر 

رسیږي ، نو رسنۍ  مجبورې  صداحب  ارش  غني به يې په حسداب او غال پسې نه 
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چار واکو رسه د ادارو په تړاو  حسددداب پده وخدت کې له  واک دي چې د ځواک او 

څرنګده چې پده اسدددالمي ټولنه كې چاروا، د ملت خدمتګاران دي، نو كه  وکړي .

چېرته چاروا، له خپل قدرت څخه غري مرشدوع ګټه پورته كړي، رسنۍ مسووليت 

سددو اسددتفادې جريان ټول ملت ته واوروي،   و دده دلري، چې پوښددتنې ترې وكړي ا

چې بددل چدداروا، دې كددار تدده مال وندده تړي، ځكدده دا د بيدت املدال حق دى، ندده د 

چددارواكيو. پدده بيددت املددال كې دهېوادټول وګړي حق لري،بددايدددداسدددې چدداروا، 

ې ل چارواا داسددته وښددودل يش،ګټه به يې دا وي،چې بيابدرسددنيوله الرې ټول ملت 

، د ډاکټر صددداحب ارش  غني اوسدددنی کار چې د زور واکانو په  تررسه كوي عمدل نده

مقدابدل کې يې پیدل کړی اصدددال  اکرب جهاد دی ، تل د دوام ولري ، ژوندی د وي آو د 

 دوهم ځل لپاره هم همداسې د کار سړی غواړو .

  رمختګ ته رابلل: هراړخیز ه ټو 

هغه ټولنه چې اجتامعي پرمختګ يې كړى وي، په دې الر كې يې عاملانو، سددياست 

پوهدانو او مرشدددانو ډېر هلې ځلې كړې وي، زحمتونه اوتكليفونه يې ګاليل وي. ډله 

ييزې رسدددنۍ بايد د خپل هېواد د پرمختګ لپاره د خپلو تېرو مرشدددانو، سدددياسدددت 

اوى يې وكړي خپله ټولنه، چاروا، پوهانو او عاملانو په پلونو قدم كيږدي عميل درن

څو  كړي چمتو او مرشدان د خپل هېواد اجتامعي، زراعتي او سيايس پرمختګ لپاره 

دنړۍ له نورو سدددیاالنو رسه سدددیال يش کنه له دې کارونه پاتې خلک د نورو ملتونو 

پښددې پاکوي او یا يې هم تشددنابونه مینځي . نو رسددنیو ته الزم دی چې د هر اړخیز 

لپاره ټولنه چمتو کړي  څو  د هڅو ،منډو او زحمتونو په سدددیالب کې الهو  پرمختګ

په دې هكله په زړه پورې ميل او له نړیوالورسه همزله او همغږي شددو . رسددنس باید 

پروګرامونده جوړ كړي، چې خلد  وهڅوي، د خپدل هېواد، خداورې، ملدت د ابادۍ، 

رسه همغږي يش ، ځکه له حکومت  وحدت، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره كار وكړي
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حکومدت د ملدت لپداره لکیدا وي چې ارام ژوند ولري ، نو ملت ته الزم دی  له خپل 

 .ميل حکومت رسه  همغږی او مالتړ يش  

 دتلويزيون م في اغېزې:

تلويزيون او نورې ډلده ييزې ارتباطي وسددديلې د چړې حيثيت لري، كه چاړه په كور 

ورزلو او د حيواناتو د حاللولو  دكې  د غوښتې د پرېكولو، د پيازو او نورو سبزيجاتو، 

ه ځكه دا كارون او استعامل يې رضوري دی لپاره استعاملوي، نو ښه ګټور ىش دى. 

چداړه خپل اوالد، مېرمن، دكورنۍ غړي يا  پده بې چړې مشدددكدل دي او كده چېرتده 

هېوادوال حاللوې، نو دا بدد كدار دى، ځكه چې حرام او د بل چا د حق ضدددايع كول 

بته ، كه مثثیت لريارتباطي وسدددايل هم د چړې په حډله ییز دي، نو پده ټولنه كې 

ابادۍ او پرمختګ سدددبب ګرځي او خداى د ګټه ورڅخه واخلې؛ نو  دكور او هېواد 

 ، بيا يېترې  واخست نو خپل اهل دې په خپله خراب کړ ه كه منفي كار دې مه كړ 

پدايله ډېره خطرناكه ده. ډله ييز ارتباطي وسدددايل له مثبتو ګټو رسه څه منفي نقاط 

ځکه دا د والدینو مسدددولیت دی چې  هم لري، چې مسدددوولني بايد ورته متوجه وي

دای فرمايي چې : یاایهالذین ، خ خپله کورنۍ او اهل له داسددې حرکاتو وسددايت چې 

 امنوا قو ا انفسکم و اهلیکم نارا. 

اې مسددلامنانو تاسددو خپل ځان او اهل )اوالد( د دوزخ له اور څخه وسدداتی . هیله ده 

چې لده رسدددنیو څخده د خپلو اوالدونو د سددداملې تربې ، روزنې او ځیرکی لپاره کار 

اره . او پام مو وي چې زموږ واخلی ، خددای مده کړه نده  د خرايب او بدد احالقي  لپد

دښدددمن زموږ  د ټولنې د ټولو نورمونو خال  ورصو  دي څو مو د فکري جګړې له 

 الرې په اخالقي ، علمي ، سیايس او کلتوري ډول په بنسټيژ ډول و ځپي .

 (    : 2117)نارص سف ظ او ابو ش خ( )

والدين او درسنيو محصلني او زده كوونيك د يو هېواد عظيمه رسمايه ده. حكومت ) 

مسددوولني بايد دې رسمايې ته پام وكړي، د دوى لپاره داسددې مرضددپروګرامونه، لكه 
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بربادۍ سدددبب ګرحي د ډرامې، فلمونه، موسددديقي، چې د انسددداين ژوند بد اخالقه 

خپاره نه كړي، خصدوصداً د شدپې په داسدې وخت كې دوى په خپل اطاق يا كور كې 

 .(و ډرامو، فلمونو او موسيقۍ د اورېدنېوي. دا وخت د مطالعې دى نه د مرض 

لوی خددای هم مسدددلامندان مدامور کړي چې ! خپدل ځان او کورنۍ د دوزخ له اوره 

 وساتی(

 د رسنيو واكدارانو! چارواکو اى زموږ د هېواد 

 پروګرامونو ته متوجه شوي ياستئ؟ ايا تاسو خپلو

 وم خپلې اسددالمي عقيدې اوسددپېڅلې افغاين كلتوري پولې مو سدداتلې  او كه نړويل 

 دي؟! 

اسداسداتو د ساتلو او كه د له منځه وړلو عقیدوي او ميل خپلو ځوانانو ته مو د خپلو 

 الرې ښودلې دي؟ 

هيله ده چې د خپلو دغو باارزښدته وسيلو له الرې د خپل وران او ويجاړ وطن، خپلې 

 دې او افغاين كلتور پولې وساتئ.اسالمي عقي

 خپرول:نه د خپل كلتور، عق يې خالف  روګرامونو 

کلتور یوه پیچلې مجموعده ده چې معلومدات، معتقددات، هرنونه، اخالق،  قوانین،  

آداب، دودونه ،  متایالت، قابلیتونه او کسددب کړي عادتونه په کې دي چې انسددان 

 . يیې  د ټولنیز  عضویت په حال کې ترالسه کو 

ې کلتور دخلکو عدادات يا طريقې دي ، د هر يش نښددده او منا ده ، چې يوې ځان ړ  

پدالنې ته رضورت لري ، په مطالعه رسه سدددړى ښددده کيږي او دکلتور خاوند کيږي 

 . يعنې دعلم او هرن استعداد لري

 (Element of the culture)  د کلتور عنارص

 هغه عنارص کوم دی چې د کلتور او کلتور پوهنې بنسټ جوړوي ؟
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ې خپلې پوه دغه خربه به مو اورېديل وي چې انسان پلټونکی خلق شوی دی نو د 

لپاره تل په لټه کې وي چې اړیکې جوړې کړي، خپل افکار لوړ کړي او د ژوند کولو 

هغه اسايس مهارتونو رسه ځان بلد کړي چې دغه کارونه د ژبې پر مټ له یو لړ 

 ارزښتونو، دین او د خلکو عقایدو او قواعدو څخه زده کیدلی يش.

 (Immaterial Elementمدعنوي عنارص)

یان چې د انسانانو له علمي او ذهني پلوه دشخصیت بډاینې سبب ټول هغه ش

کېږي، په دې معنا چې دغو شیانو په پېژندلو رسه موږ روحا د ارام احساس کوالی 

شو، خپلې ستونزو ته حل پرې پیداکوالی شو او په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د 

ندوی هم ده لکه اخالق، ژوند اړینې چارې پرې برابرولی شو دا د ذهني کلتور ښکار 

هرن، ژوند، علم،افکار، ژبه، دین،عقیده، قواعد، فکر، نښې، منطق او... چې یو 

 شمیر به یې په الندې ډول واضح کړو.

(: په انساين ژوند کې ژبه هغه مهم فکتور دی چې له لومړيو Languageدد ژبه )۳

و ، هغوی خپل افکار  یوختونو څخه انسان  د پوهولو راپوهولو لپاره استعامل کړې ده

بل ته پرې لېږدول؛ د انسانانو مهم توپیر له څارویو رسه په ژبه کې ده او خپلې هر 

 ډول غوښتنې د ژبې له مخې څرګندولی يش. 

ژبه د کلمو او جملو يوه ټولګه ده چې یو څوک بل چاته خپل فکر پرې بیانوي، په دې 

 ټولنه کې د خلکو پوهولو را پوهولوکې نښې او اشارې هم شاملې دي؛ژبپوهان ژبه په 

 لپاره کاروي او په دې توګه ژبه د انسانانو ترمنځ یوه بهرتینه وسیله ده.

(: اصال دین په لغت کې د جزا او بدل په معنا دی، مطلب ترې Religionدد دين )۰

دین د انسان ټولې انګېرنې  احکامو تابعداري ده ،د خدای له لوري رالیږل شوو 

ي، دین د ژبې له الرې نه یواځې چې کلتور مو غښتلی کوي  بلکه ال سپېڅلې کو 

 پرمختګ ورکوي.
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اسالم دین  د عريب فرهنګ او د عیسوي دین د یهودي فرهنګ ته، په نړۍ کې 

 پراختیا ورکوي، 

زموږ ټولنه هم یوه سنتي ټولنه ده چې ګڼ شمیر خلک یې  د اسالم مبارک دین پیرو 

کې یې د نورو ادیانو پیروي کوي ، د اسالم مبارک دین دي او شاوخوا، یو په سلو 

خپله یو ثقافت لري چې د هغې منل پر موږ اجباري دي ځکه د دین او مذهب الره 

 خدای)ج( د نړۍ اړتیاوو د پوره کولو لپاره الهي ارشادات رالیږيل دي.

ه کې نکه د تاریخ زرینې کرښې را وڅپړل يش، له اسالمه هم  وړاندې، په افغاين ټول

د یو ښه کلتور اجزاو ته پاملرنه کېده. لکه  میلمه پالنه، په ژمنه وفا، ترحم، شفقت 

او احرتام   چې دا په هغه اریايي ټولنو کې هم موجود وو؛ خلکو ورته جدي توجه ددې 

لپاره کوله چې ښکلی  ژوند وکړي، همدارنګه تاریخ د اسالم ظهور په اړوند لیکيل چې 

البیلو ټولنو رسه ورسته له ډير کشمکشونو او اړو دوړو څخه هغوی له مدنیتونو او بی

اسال مبارک دین منلی دی اما افغاين ټولنه  پرته له کوم کشمکش څخه د اسالم دین 

  منلی دی.

د ټولنپوهنې علم له مخې قواعد هغه مقرارات او اصول (: Methodsدد قواعي)۱

ته سمون ورکوي، دا چې انسان له  دي چې ټولنه د هغې له طریقه د خپلو غړو کړنو

اصله خپلواک زېږېدلی دی مګر  په ټولنه کې له ځېنو محدودیتونو رسه مخ کېږي 

چې هغه موږ  یو لړ قواعدو په نوم پېژنو او د خپل ژوند پايښت لپاره یې مراعتو؛مثال  

 په پوهنتون کې زده کړې کو،دا زده کړې مو په پوره توګه خپلواکې نه دي، د یو لړ

 اصلوبو او د پوهنتون  قواعدو په نظرکې نیولو رسه خپلو زده کړو ته دوام ورکو.

(: باور په یوه ټولنه کې د کلتور لپاره مهم عنرص او یو عام اصل Beliefدد عقيده)۲

دی چې د اجرا ذمه واري) ضامنت( رسه تړاو لري او د ټولنې لوړ ارزښتونه هم 

، د خدای)ج( پرستش کول، د ملانځه ادا منعکسوي لکه: د دیني اعتقاداتو اصول

 کول، روژه نیول او زکات ورکول.
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سمبولونه د انسانانو د حالتو ښکارندوی دي، ټولې فزیکي  (:Symbolsدد نښې)۵

پدیدې) کلمه، غږ، څيز، احساس، بوی او...( پکې شامل دي؛ نښې معنا څرګندوي 

و ېواد رايادوي، ميل رسود ماو یو بنسټ راښي، د بيلګې په ډول  ميل بیرغ موږ ته ه

 . د قومونو او د وحدت نښه ده

  (Features of cultureد کلتور ځانګړت اوې)

دد کلتور يواځې د انسان ځانګړنه ده: الله)ج( انسان ته عقل او شعور ورکړی دی، ۳

ددې لپاره چې په ټولنه کې ښه ژوند وکړي او  له نورو خلکو رسه ښه چلند ولري؛ ټول 

ه ټولنیز ژوند کې په زده کړو عمل کوي  او حیوانات په اريث توګه عمل انسانان پ

 لري، همدارنګه د انسانانو په پرتله یې زده کړې ځواک هم کم دی.

کلتور ځکه د انسان ځانګړنه ده چې ټولو شیانو ته نور ژوندي وجودات اړتیا نه لري 

ه انګړو ادابو جومات تمګر انسان د هغې په کولو له نورو موجوداو بیلوي. لکه په ځ

ننوځي،  پرنجیدل یو طبیعي عمل دی، خو له پرنجیدو وروسته انسانانو مختلف عمل 

 څرګندوي، درې وخته خواړه او...

دد کلتورونه د زمانې په اوږدو کې بډايه کېږي: څومره چې په کلتورونو وخت تیریږي ۰

ان نې ته په لویه کې زیهوغمره له لویو ستونزو او هغه ډول دودونو لرې کېږي چې ټول

اړوي ځکه یو ځل یې تجربه کوي او پاتې نسلونو لپاره یې بیا په هېڅ صورت نه وړاندې 

 کوي، مطلب د ناوړه دودونو پرځای ښه دودونه رایجوي.

) فرهنګ یوه ژوندۍ پدیده ده، له دې کبله، باید متحرکه او خوځنده وي، دغې 

 دریدنه د هغه مر  دی(

بي پديده ده: له دې څخه موخه داده چې هېڅ فرهنګ د ښه او بد دد کلتور يوه نس۱

وړ نه دی ځکه هرې ټولنې لپاره خپل فرهنګ تر هر څه  ورته ښه کاري، ممکن داسې 

هم وي چې په یوه ټولنه کې یو عمل د فرهنګ بهرتینه خوا وښي اما په بل فرهنګ 

 کې به هغه د یو ناوړه دود په شکل منل شوي وي.
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د لېږد او زده کړې وړ دي: ددې په وضاحت رسه ویلی شو چې زموږ کلتور دد کلتور ۲

له پخوا څخه راپاتې شوی دی، ددې فرهنګ له مخې خپلې د ژوند چارې مخته وړو؛ 

له لومړنیو نسلونو څخه موږ ته رالیږدیدلی دی او موږ هم د خپل فرهنګ په زده کړه 

 مکلف یو.

ولنو کې د کلتور عام مفهوم په دې معنا ده دد کلتور  عام او ځانګړی هم دی: په ټ۵

چې ټولنیزې ډلې د اقتصادي بڼې، د خپلوۍ مقراراتو، دیني مناسکو،ژبې، هرن او 

نګړې تګالرې لري او کلتورونه ځکه ځانګړي هم دي چې  اادبیاتو په برخه کې خپلې ځ

 ري .ل تړاوکلتورونه د یوې ټولنې زېږنده ده، یعنې یواځې په هامغې ټولنې پورې 

دد کلتور  ثابت خو کله تغري کوونکي دي: څرنګه چې ټولې ټولنیزې او غیر ټولنیزې ۱

پدیدې د وخت او ځای په په غوښتنه رسه بدلون او وده کوي او مو ویل چې په ټولنو 

کې فرهنګونه زده کېږي او منل کېږي هم نو په دې وخت کې چې هم کلتور زده 

نو تر اغیز کلتورو ته بڼه غوره کوي چې بیا د نورو يش او هم ومنل يش نو کلتور یو ثاب

 .وروسته تغیریږي

د بیلګې په توګه: د ډوډۍ خوړلو طریقه چې په مخکې وختونو کې خلکو په یو ډول 

لوښو کې اما اوس زیاتره خلک یې په بل ډول لوښو کې د دسرتخوان او یا د میزونو په 

ي اما تغیره شوي بڼه یې د رس خوري چې موږ ته ثابت په ناست دسرتخوان ښکار 

 میزونو ده.

دد د کلتور منل اجباري او په عني حال کې اختياري هم دي: انسانان له ژوند رسه ۱

سم ژبه، دين، عقاید، ناسته پاسته او ارزښتونو په نظر کې نیول زده کوي که وغواړي 

 او که ونه غواړي خو ځېنې داسې په فرهنګ داسې شیان هم شته چې په اختیاري

بڼه لري لکه د بیالبیلو هرنونو، علم او جسامين روزنه؛ که وغواړي زده کوي یې او که 

. دپورته زرینو معلوماتو په رڼاکې که له رسنیو ورته اړ نه وي نو جربي مسله نه ده

 بد څه خپاره يش نو دې ټولو ته زیان رسیږي او  د له  منځه تلو خطر يې زیاتیږي .
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كې د يوې ټولنې د عقيدددې، كلتور خال  پروګراموندده  كدده چېرتدده پدده تلويزيوننو 

 كوي، پده پايله كې د ټولنې وګړي بېغېز خپريږي، نو پده ټولنده كې بې حدده منفي ا

بندوباره كيږي،  د خپل عقيدې او كلتور احرتام نه سايت، نو چاروا، بايد دې ډول 

 خپرونوته جدي پاملرنه وكړي. 

او  ډرامې  خددارجي  پده اوس وخددت كې يې مثدالوندده د خصدددور تلويزيونونو هغده 

زموږهیوادوال يې مسددوم کړي ، په کورونوکېوماشددومانوو، زنانه ،  چې دي رسیالونه 

او ځانان يې ښدې يه خوند ګوري او پایله يې تاسدو  په ټولنه کې ښده احساسولی شی 

 دي. ه په ټکر کې رس وعقيدېکلتور ، مذهب   له  حال دا چې زموږ 

 د بې ګټې تفريحي پروګرامونو خپرول:

د بې ګټې او مرضددو خپرونو خپورل عبث کار دی او عبث شددیان په اسددالم کې ناروا 

دي ځکه د انسان وخت ضایع کوي ، له کاره يې بايس ، نو درسنیو مسولینوته الزمه 

د ټولنې  ده چې له خپل وخت څخه سدامله ګټه واخيل او داسې څه خپاره کړی چې

 په خیر او ګټه وي . 

كې له حده زيات، بې  ( لييك: په تلويزيون0229)په دې هكله )سددديف الرحمن رانا( 

منفي اثرات لري، بدايددد لده دې  مرضددد تفريحي پروګرامونده پده ټولندده كې ډېر ګټې

پروګرامونوڅخه مخنيوى ويش، په ځاى يې ښدددوونيز، عقيدوي، معلومايت او د ميل 

يش. چې له دغې عظيميې وسيلې څخه په زړه  خپرونې خپرې کړیوحدت په هكله 

 پورې مثبته او باارزښته ګټه پورته يش.

که چیرې موږ له رسدنیو څخه د بې ګټې خپرونو پر ځای ګټورې داسې خپرونې چې 

کړو نو لویده الس تده راوړنده  بده مو  رېخپوي ميل ګټې او نوامیس پده کې خونددي 

یکي وسدددایل ، او ماشدددین االت د تلویزیون له خوا پده نړۍ کې ډیری تخن کړې وي

 .ټولنې نرشیږي ، هر څوک په کور کې ورته ناست وي او تخنیک زده کوي 
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،چې د ټولنې د عقيدې او كلتور خال  فېشددني پروګرامونه رسددنۍ همدا رنګه هغه 

يش، د هغه په ځاى د خپلې ټولنې اصددديل فرهنګي لباس او  وخپروي، پده كلكه يې 

يش او د ټولنې  دښي روزنې لپاره داسې پروګرامونه کړی  علومات خپاره عقيدوي م

سدددهولت او وحدت لوري ته وبويل، په رشافت ، خپاره يش، چې خل  د انسدددانيت، 

پرمختدګ كې مهم رول ادا كوي، مهم بددلونونده منځ ته راوړي، چې سدددړى ورڅخه 

ون له لرې تلویزیپه باکسدددتان کې د عالمه اقبال پوهنتون د  سدددرتګې نه يش پټوىل

 .تدریيس بهیر لري په زرګونو خلک په کورناست او زده کړه کوي 

 انټتنيټ
انټر نټ د یویشددمې پيړۍ محصددول دی  که په دې پيړۍ څوک په کمپيوټر او انټر 

نټ پوهه نه يش نو بې سواده ګڼل کیږي هغه ځکه چې  که کمپيټر یا سامرټ مبیل 

 اخستلی .نه وي نو له انټر نټ څخه ګته نه شې 

دور كې انټرنيټ د انسدددان لپاره لويه بهرته  تكنالوژييك او ارتباطي دې  د نړۍ پده 

ارتباطي او معلومايت وسدديله ده، چې انسددان يې په وسدديله وكوىل شددول، د زمان او 

امكان فاصدلې لنډې كړي، د لسددګونو كلونو فاصددلې يې څو ثانيو ته رالنډې او نږدې 

ډيو او يكړې، انټرنيټ رسه له دې چې د راديو تلويزيون، تيليفون، مايكروفون، فلم، و

نورو ټولو ارتباطي وسديلو د ښدېګړو لرونى دى او له دې پرته ښده صفت يې دا دى 

چې كارونه سددداتَل، ريكارډ او محفوظ كوىل يش او همدا رنګه په زړه پورې مختلف 

  النوع معلومات له مختلفو نويو وېبسايټونو څخه راټولوىل يش.

دى، چې نالوسدددتي خل  د انټرنيدټ يو بدل صدددفدت، چې دروندد متاميږي، هغه دا 

ورڅخه ګټه نه يش اخېسدددتَل، فقط هغه خل  چې پوهه لري، له دې نعمت او مېوه 

 لرونكې ونې څخه ګټه پورته كوىل يش. 
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کدال کې له څلورو بیلونو  ۰۲۳۳دنړیوال ډیجیټدل  ګروپ پده حوالده پده نړۍ کې پده 

  حسددداب څخه زیات خلک انټر نټ کاروي ، نه پوهیږم چې موږ غریبان به هم پکې

 خلکو انټر نټ کاراوو .   ۰۰۱۹۳۱۱کال په افغانستان کې ۰۲۳۱.  په یو که نه

ميليونو څخه زياتو خلكو له  7222تقريبداً د نړۍ  کېم كدال ۰۲۲۱ حدال دا چې پده 

م كال كې  0225انټرنيټ څخه ګټه اخېسته، چې اكرثيت يې امريكايان وو، مګر په 

ميليونو ته  02ياته ګټه اخېسدددته چې تقريباً چينايانو په نړۍ كې له انټرنيټ څخه ز

( ميلونو څخه زياتو خلكو له 7415( كال په نړۍ كې )0221يې شدددمېر رسدددېده. په )

( ميلونه، بيا په 053انټرنيدټ څخده كدار اخېسدددت چې زيدات پده چني كې كاريده )

 ( ميلونه او له دې002امريكا كې )

، 5( ميلونه جرمني )12نه هند )( ميلو 91هېوادونو وروسدددتده پده ترتيب رسه جاپان )

( ايټاليا 35( جنويب كوريا )31، 5( فرانسدددې )47، 1( ميلونده برتدانې )52( برازيدل )05

( ميلونو څخه زياتو خلكو انټرنيټ استعامالو. او هره ورځ 1( ميلونه اوپاكسدتان )35)

ه ټ پ( اربو )شدددپيته زره مليون( زيات امييلونه د انټرني12پده نړۍ كې تقريبداً لده )

 وسيله ليږل كيږي.

م كال كې د مخابراتو د وزير امريزي سنګني په وينا په افغانستان كې دوه 0229په 

 3، 5م كال په پاكستان كې 0225. په لهله انټرنيټ څخه اسدتفاده كو  وميليونه خلك

ميليونو كسددانو له انټرنيټ څخه اسددتفاده كوله. څنګه چې دا نعمت ورځ په ورځ د 

هېوادونو د وګړو الس تده ورځي، نو ځكه يې د اسدددتعاملوونكو تعداد دوميې نړۍ د 

فيصده انګرېزي او په دوهمه درجه كې  42هم زياتيمي. په انټرنيټ كې څه د پاسه 

( فيصددده خل  اسددتعاملوي، د نړۍ او هېواد په اكرثو راديوګانو كې 71چينايي ژبه )

ان ، خصددوصدداً د افغانسددتخل  خربونه د انټرنيټ له مختلفو وېبسددايټونو څخه اخيل

اكرثه مجلې، راديوګدانو د انټرنيټ په وسددديله خربونه له مختلفو وېبسدددايټونوڅخه 

 ترالسه كوي.
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د انسانيت د اطالعاتو او معلوماتو د چوپړ دغه بهرته وسيله د كمپيوټرونو اوفضايي 

سدپوږمۍ په وسديله نړۍ رسه نښدليوي. له كمپيوټراو مصنوعي سپوږمۍ پرته هېڅ 

 نه لري، چې له دې ذريعې څخه ګټه واخېستل يش. امكان

كلونو كې  7912م كال كې پيل شددوي او په 7932د كمپيوټر لپاره تيوري  اصددول په 

د امريكدا پده ځينو دفرتونو كې ورڅخدده كداراخېسدددتددل كېددده، چې ډېرلوى و او پدده  

م كدال كې د نېدټ )جدال( خربه مطرح شدددوه. اصدددالً انټرنېټ د ګڼ شدددمېر 7912

ونو شبكه ده، چې په مليونونو يوه خوله )يوه ژبه( كمپيوټرونه رسه نښدددلوي. كمپيوټر 

(3 :1 ،1.) 

م كال كې پيدا شدددو، چې د امريكا 7919انټرنېټ د كمپيوټرونو له يوې شدددبكې په 

دمتحدده اياالتو پوځ جوړه كړې وه. هد  يې  دسددداينس پوهانو اوڅېړونكو تر منځ 

 باده كول وو.پوځي معلومات په اسانۍ اوچټكۍ رسه ت

م كال كې 7914لومړى يې د څلورو هم ژبه كمپيوټرونو شدددبكه رسه جوړه كړه او په 

د متحدددهخ ايدداالتو د سدددداينس ميل ټ،لنې پېنځدده لوى كمپيوټري مركزوندده رسه 

ونښدددلول او پده كې پراته معلومات يې د هغو تعليمي ادارو په وا  كې وركړل، چې 

م كال كې د امريكې ډېرو 7911ركړه او په رضورت يې درلود. دې كار ښدده نتيجه و 

م كال كې بالكل عام او سم جوړ 7992ادارو له دې سدسدتم څخه كار واخېست، په 

 (.5، 1، 1: 3شو، چې نن يې موږ د انټرنيټ )نړيوال جال( په نوم يادوو. )

 انټتنېټ  وړوونكي كساي  
له، كله لوړ، لوړ څرنګه چې انسان د خداى ج يوعايل مخلوق دى، ډېر كم انسانان ك

لپاره يې په زړه پورې چوپړ  انو، چې د انسددانهم انټرنېټ په الره كېد كارونه  كوي. 

كړى او كوي يې، څلورو كسددددانو ډېرې منددډې ترړې كړې دي، چې هر يو يې نن 

 مليونر هم دى، چې عبارت دي له:

Paul Allen ،Stew Jobs ،Steve Wozniak  اوBill Gates .څخه 
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او سددټيو وژينګ ګډو رشكتونو د اپل كمپيوترونه جوړ كړل. پال الن او  د سددټيوجابز

پيدل ګيټس بيا د كمپيوټرونو سدددافټ وير پروګرامونه وليكل، خل  يې په دې پوه او 

عام يې كړل. دوى خپل انجيرنان د واشدددنګټن په ايالت كې په كار واچول، خل  يې 

م كال پورې كمپيوټرونه 7911تر  وروزل او په نتيجه كې د كمپيوټرونو بازار تود شو،

م كال كې كمپيوټرونه عام او 7992عدام، خو خواصدددو ورڅخه ګټه اخېسدددته او په 

( كې د نړيوال جال يا ورلډ وايډ 7992انټرنېدټ هم وكدارول شدددو او په همدې كال )

 د انټرنېټ په خپراوي كې انقالب راوست.، وېب جوړېدا 

ر دى، دهرې ويبپاڼې د پتې )ادرس( په په نام مشددهو  w.w.wورلډ وايډ وېب چې د 

 رس كې يې ځاى ونيو او پوهان يې داسې تعريفوي.

)نړيوال جال هغه ځاى دى، چې منت اوتصوير په كې خوندي كيږي او د انټرنيټ په 

 (.1، 1، 5: 3مټ دغه منت او تصوير هر څ  ليدىل، كتَل او لوستَل يش.( )

ان ګټه اخيل، دحامد كرزي، په دوران لنډه دا چې له دې نعمت څخه اكرثيت انسان

كېو خارجي هېوادونو او مختلفو موسدسو انټرنيټ په افغانستان كې عام كړ او اوس 

هغده خلد ، چې پده كمپيوټر پوهيږي برق ته الس رىس ولري له كمپيوټر. څخه ګټه 

اخېسدددتَل يش. د دولت په مختلفو وزراتونو اوعامه بازارونو كې انټرنېټ كلبونو ته 

ل مشدددكل حل كوي اوس اوس دهېواد اكرثه رسحدي ګمر، دفرتونه د و خپځي ا

انټرنېټ په وسدديله د مركز رسه وصددل دي همدا رنګه د هر واليت د مسددتوفيت په 

دفرت كې داسددې انټرنيټي تكنالوژييك وسددايل نصددب دي چې مسددتقيامً ټوله ورځ د 

ه مشدددكل وزارت ماليې رسه په ارتباط كې وي او كه مسدددوول كس ته په كار كې څ

جوړ يش لده مركزي دفرت څخده پده همغده ثانيه كې مشدددكل حلوي حتى دوالياتو د 

مصارفو چېكونه  د نېټ په وسيله له مركز څخه صورت نييس. نور داسې وسايل هم 

شدددته چې ارتباطي وسدددايلو لپاره يو څه مهم )كوم  كوونيك( متامېدىل يش. ددې 
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ات حاصل كړو، لنډ، لنډ يې ترشيح لپاره، چې ددې مهمو وسايلو په هكله څه معلوم

 كړو.

 (Telephoneټيلفوي )
د ټيليفون پده وسددديلده دو طرفده ارتبداط نيول كيږي، چې پده عدادي ژوند كې خل  

( نن 7311/9/03ورڅخه په زړه پورې استفاده كوي. د امريكا غږ اشنا راديو په وينا )

څه فکر  ده كويمليارده خل  له ګرځنده مبايل څخه اسدددتفا 4، 5ورځ په نړۍ كې 

 .کال کې به څومره خلک له مبایل څخه ګټه اخيل ؟( ۳۱۹۱) ۰۲۳۳کوی چې په 

میلونه شددداو خوا خلک تلیفون کاروي نو نوره نړۍ خو  ۱یوازې پده افغانسدددتان کې 

 رضور له بیلونو اوښتي وي .

تيليفون لدده اخرتاع رسه پوهدانو راديو هم اخرتاع كړه، ګرامبيدل چې كلده تيليفون د 

اع  كړ، هېچا فكر نه كاوه، چې اواز به د تار په وسيله له يو ځاى څخه بل ځاى اخرت 

تده انتقدال يش، چې د ګرامبيل په هڅو دا ګومان په حقيقت تبيدل شدددو او له دې 

وروسدته پوهانو كوښښ پيل كړ، چې داسې وسيله جوړه كړي، چې خطونه ولېږي او 

 ولېږي.  ياداسې تليفون جوړ كړي، چې له تار پرته پيغام

دا دى د ګرامبيل له هڅو وروسددته د پوهانو، عاملانو، د منډو له بركته نن داسددې   

رې دګرځنده )مبايل( تيليفونونه دي، چې د افغانسدتان په شدان بې وسه هېواد كې 

په لسددګونو میلیارده خلک له  او په ټوله نړۍ كې کال کې   ۳۱۳۳البته ميليون   نیم 

 كوي.یلې څخه ګټه بورته دې پرمخ تللې او تیزې وس

 ويډيو:
د ډله اييزو ارتباطي وسيلو بله ممده وسيله ويډيو ده، ويډيو د ټي، په شان آله ده،  

توپري يې دومره دى، چې د ټي، په وسدله موږ اواز او په ويډيو كې تصوير هم ګورو، 

د ټي، د اورېدو په وسددديله موږ  دخپلې خوښدددې شددديان )تصدددوير او اواز( ليدىل او 

 اورېدىل شو.
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تلويزيون څخه ډېر كم دى، دهغو ځاى ته نه يش رسددېدىل.  ارزښددت يې له راديو او

ځكده د راديو او تلويزيون لده الرې موږ پده زړه پورې تازه، نوي معلومات، اطالعات، 

خربونده او تفريحي پروګرامونده اورو، د ټيد، په هكله موږ فقط تفريحي پروګرامونه 

لونه جلسونه يا محفاورېدىل شدو. د ويډيو په وسديله موږ فقط بعضدې پروګرامونه، م

 ريكارډ كوىل شو، چې ارتباطي ارزښت يې نسبت راديو اوتلويزيون ته ډېر كم دى.

فلم: د ډله ييزو ارتباطي وسدايلو يوه بله ممده وسيله فلم دى، ټامس ايډيسن ياينس 

م كال كې يو داسدددې ماشدددني جوړ كړ، چې په يوه وخت كې  رص  يو 7119پوه په 

، چې كاينټوسكوپ نومېده، ددې ماشني په وسيله يې سدړي يو متحر  تصدوير ليده

م 7191م كال كې په امريكا كې د بوكسددنګ ننداره خلكو ته وښددوده او په 7194په 

كال كې دا ماشدني دومره مقبول او مشدهور شدو، چې په مسدلسله توګه يې خلكو ته 

 Theم كال كې په برتانيه كې دنړۍ مشهور فلم )7923متحر  فلمونه ښودل او په 

Great Robberyجوړشو. همدا رنګه په ايتاليا كې ) 

د نړۍ اوږد فلم كويډيسن جوړ كړ، مګر د يادولو وړ ده چې دا فلمونه ټول بې اوازه 

)صدددامت( وو. په هند كې چې نن د نړۍ د مشدددهورو فلم جوړوونكو هېوادو له ډلې 

ې كې لومړړ متحر  صدددامت فلم جوړ شدددو. او په نړۍ ك 7970څخه دى، چې په 

( په Wares Brotherلومړى ځل داسې فلم چې تصوير او اواز دواړه ولري ورزبرات )

م كې )عامل 7937م كدال كې جوړ كړ. پده هندد كې اواز لرونى لومړى فلم په 7902

 ارا( جوړ كړ.

فلم نن ورځ د نړۍ د ډېرو خلكو د سددداتېري يوه برخه ګرځېدلې، بعضدددې هېوادونه 

الرې خلكو ته ښددديي او نن په انسددداين ژوند كې لوى  خپل كلتور او فرهنګ د فلم له

 رول اداكوي.
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 د ډله ييزو ارتباطي وسايلو پتتلنه
رسه له دې چې ډله اييز ارتباطي وسدددايل د انسددداين ژوند په ټولواړخونو كې په زړه 

پورې رول ادا كوي. ټول د انساين ژوند د پرمختګ په چوپړ كې بوخت دي، مختلف 

او تفريحي پروګراموندده، څېړنې، الرښدددوونې او ذهني خورا   اطالعددات، معلومددات

)ذهني غنا(انسانانو ته برابروي، مګر بيا هم په خپل منځ كې څه توپريونه رسه لري، 

 چې بايد د ژورناليزم عاملان او مينه وال پرې پوه يش.

( د راډيو خرب فقط اورېددل كيږي. د تلويزيون خرب هم ليدل كيږي او هم اورېدل 7)

يږي، مطبوعات لوسدددتل كيږي، په انټرنيټ كې لوسدددتل ليدل اورېدل درې واړه ك

 ځانګړتياوې خوندې دي.

( د راډيو خرب بې تصدددويره وي د تلويزيون خرب له متحر  تصدددويرونو رسه يو ځاى 0)

خپريږي او د مطبوعاتو خرب له چاپي )صامت( تصوير رسه خپريږي. په انټرنيټ كې 

 ير رسه خپريږي.خرب له ساكت او متحر  تصو

( د راډيو خرب د الفاظو او كلمو ويلو رسه په صدددويت بڼه خپريږي د تلويزيون خرب 3)

لدده متحركو تصدددويرونو او اغېز لرونكو خوږو اوازونو رسه ترتيددب، بيددا خپريږي. 

دمطبوعاتو خربونه له چاپي تصوير او د منت له لوستلو رسه د انسان په فكر او ذهن 

 كې تغيرياتراويل.

ټرنيټ متحر  او اغېز متحر  تصدددويرونه تحريري مواد د انسدددان له مؤثر اوازونو ان

 . موثر ګرځويرسه د انسان په ذهن 

( د راډيو خربوندده او اداره د حكومددت د كنرتول الندددې وي يو طرفدده معلومددات 4)

خپروي، تلويزيون هم دې تدده ورتدده د حكومددت د ادارې او كنټرول الندددې وي او يو 

طرفه معلومات خپروي مطبوعات په ريښدددتينې توګه د عوامو مناينده ګي كوي او 
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د عوامو فريضددده ادا كوي او حقدايق خپروي د انټرنيټ خربونه هم په حقيقي توګه 

کال کې هغه  ۰۲۳۳،خو په دې  حقدايق خپروي چې د عوامو مناينده ګي وكوالى يش

هیوادونه چې ځواکمن دي خپل رسحدونه ، ادارې ، ځمکه او فضا ساتلی يش ، او د 

لکه امریکا ، . هیواد په حریم کې خپرېدونکي مطبوعات  )رسدددنۍ ( سدددانسدددوروي 

 ور .روسیه ، چین او خينې ن

( راډيو د نړۍ په ټولو هېوادونو كې اورېدل كيږي د فاصددلې مشددكل يې له منځه 5)

وړى دى. خپدل غږ، معلومات، اطالعات او خپرونې تر ډېرو لرې لرې سددديمو پورې 

رسددوالى يش. تلويزيون هم د مصددنوعي سددپوږمكيو په وسدديله د فاصددلې مشددكل له 

دى. مطبوعات تر خاصوځايونو  منځه وړى دى او په ټوله نړۍ يې خپل چرت غوړوىل

 پورې رسيږي انټرنيټ هم تر ځانګړيو ځايونو پورې دا خدمت كوىل يش.

( راډيو په انساين ذهن ډېر اغېز نىل كوالى تلويزيون د متحركو تصويرونو او اواز 1)

ه انساين ذهن تر خپل اغېز الندې راويل، د مطبوعاتو د ټولو خربونو يادول وسدیلپه 

لري د انټرنيټ خربونه د متحركو او غري متحركو تصدددويرو د په زړه هېڅ امكان نه 

پوي اواز او تحرير په وسددديله انسددداين ذهن په مكمل ډول تر خپل اغېز او كنټرول 

 .انساين افکار تر اغیز الندې راويل الندې راوستَل يش چې ژر يې 

 همدا رنګه د ،دى  مشدددکل کار ( د راډيو د ټولو پروګرامونو ثبتول غري ممكن، او 1)

د مطبوعاتو  ،شکل او سخت دي تلويزيون د ټولو معلوماتو اطالعاتو او خربونو ثبتومل

د خربونو او معلوماتو ثبتول اسان او ارزان كار دى، د انټرنيټ د خربونو معلوماتو او 

 اطالعاتو ثبتول اسان مګرقيمتي كار دي ډېرو مصارفو ته رضورت لري.

پرونو په اورېدو كې ډېرې غلطۍ كېږي ځكه مكمله توجه ( د راډيو دخربونو او خ1)

ورتده نده كيږي همددا رنګه د تلويزيون په خربونو كې دنه توجه له كبله غلطۍ منځ 

ته راځي د مطبوعاتو په خربونو او معلوماتو باندې پوهېدل اسان كار دي په انټرنيټ 
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ه هر څه اسان دي كه پ كې د اواز په اورېدو دمنت په لوستولو او يا د تصوير له ليدو

 .کولی شې چې به خپله خوښه يې ولولې  يش له منت څخه استفاده كيږيه غږ پوه ن

(  له راډيو څخه بې سدددواده غريب او نابينا خل  هم په زړه پورې ګټه اخېسدددتَل 9)

 يش. 

د تلويزيون متحر  تصداوير په ذهن باندې په زړه پورې اغيز كوىل يش مطبوعات د 

نظر ښه بيانوىل يش چې راډيو او تلويزيون دا كار سم نه يش كوىل، پوهانو  سدياست

 ځكه له انټرنيټ څخه بې سددواده غريب او معذور خل  هېڅ اسددتفاده نىلدد كوىل

 او نا بینا خو بالکل ترې مستثنی دي . مصارفو او برق ته رضورت لري

د  تلويزيونورا تېزه وسددديله ده هر څو  ورته الس رىس لري خ( راډيو د اطالعاتو 72)

اطالعاتو تيز ترينه وسدديله ده خو ژر تصددوير نىلدد لېږىل هر څو  ورته الس رىس نه 

لري او همدا رنګه برق او مصددارفو ته رضورت لري، انټرنيټ تيز ترينه وسدديله ده له 

منت، تصدوير او اواز رسه هر څه ژر ډېرو سداحو ته لېږىل يش د قيمت او مصارفو له 

 .و په ځينو مواردو کې سواد ته هم رضورت لیدل کیږي ا كبله هر چاته نه رسيږي

( تلويزيون د اواز او تصدددوير په وسددديله معلومات انتقالوي چې بې سدددواده خل  77)

ورڅخه اسددتفاده كوىل يش د وخت د كموايل له كبله يې ټول پروګرامونه لنډ وي د 

خربونو ژبه يې سداده او عامه وي له سختومشكلو الفاظو، كنايو او متلونو څخه ډډه 

اوري خو كداڼده او ړانده ورڅخه هېڅ كوي نو خلد  يې پده خوندد غور او دقدت رسه 

اسدددتفاده نه يش كوىل مګر د كونګيانو لپاره ځينې تلويزيونونه مختلف معلومات د 

اشددارو په ذريعه خپروي.ڼ او په خاصددو ځايونو كې اورېدل كيږي او په مخصددوصددو 

 ځايونو كې ورڅخه استفاده كيږي. 

 يږي اقتصددادي مشددكلله انټرنيټ څخه هغه خل  چې باسددواده وي په كمپيوټر پوه

ونه لري،  برق ولري او په يوه ځانګړي ځاى كې ناسدددت وي، اسدددتفاده كوىل يش له 

راډيو څخه هر څو  په هر ځاى كې چې الس او غوږونه ولري اګر كه مرصدددوفه هم 
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وي استفاده كوىل يش، مطبوعات عموماً هغه خل  چې سواد پوهه او سرتګې ولري، 

كې پيدا كيږي د پوښدښ ساحه يې كمه وي  اسدتفاده كوىل يش په مخصدوص ځاى

 مختلف په زړه پورې معلومات او چاپي تصويرونه لري.

لده پورته توپريونو څخه په ډاګه معلوميږي چې په انټرنيټ كې د نورو ټولو رسدددنيو 

ورتدده  ځددانګړتيدداوې موجودي دي خو پدده دې رشط چې څو  علم ولري، الس رىس 

و په كمپيوټر پوه يش هغه د شدداعر قول دى ولري، اقتصدداد يې ښدده وي، برق ولري ا

 چې وايي:

 چې يې نه پېژنې دا ګناه د چا ده بدخشان، كاڼي يې لعل ګيا كيميا دهد

انټرنيټ بهرته ارتباطي وسديله ده مګر زمونږ هېوادوالو ته نه رسيږي ځكه چې برق، 

اقتصدداد او بې سددوادي هغه الملونه دي چې مونږ يې له دې بهرتې وسددلې څخه بې 

ولې بیاهم ځينې ځوان باسددواده خلک له نوړې وسددیلې څخه بوره کټه  برخې كړي يو

بورته کوي ، په پوهنتونونوکې محصدالن مجبوریږي چې د موضوعاتو په تړاو له نویو 

تدازه علمي معلومداتو څخده ګټه پورته کړي ، او نژدې  ده چې د لوړ زده کړو وزارت  

ه شدددان نړیوالې يش ، دهمدې ورځې په په هڅو زموږ لوړې زده کړې دنورې نړۍ پ

 .هیله 

کده چیرې زموږ پوهده نړیوالده شدددوه نو لرې نه ده چې د نړۍ د پرمختګ ، پوهې ، 

علمیدت ، طرقۍ ، تکندالوژي ، اومعلومداتو لده کداروان رسه بده مو یو ځای او موازي 

 حرکت پیل کړي وي .

د علم ، تکنالوژي  د هغې ورځې په هیله چې زموږ ټول علمي قرشددد په نړیواله کچه 

او پوهې په کاروان کې له نړیوالو عاملانورسه یو ځای سدددفر وکړي ، د دې مته زموږ 

لدده هغو وروڼو څخدده ډیره کیږي چې اوس اوس د نړۍ پدده مختلفو هیوادونو کې د 

ماسدددرتي او دوکتورا په الس ته راوړلو مرصدددو  دي ، په علم او تجربو يې برکت ، 

 و ژوند يې اوږد شه .علمی ځال يي تل روښانه ا
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 منا قشه
اته کاله مخې مې د پوهیالی له علمي رتبې څخه د پوهنیاري علمي رتبې ته تر فیع 

، لومړی ځل وو به هیڅ نه پوهیدم چې څه وکړم ؟، څنګه يې وکړم ؟او څه کوله 

 ډول يې وکړم ؟ 

. زه چې پوهنتونکې دا ټولې هغه  پوښتنې وې چې زه به يې هر وخت زورومل 

محصل وم نو موږ اړیکو د اساست په مضمون کې لس پاڼې نوټ درلود ، کله چې 

استاد شوم نو د همدې مضمون  دتدریس دنده راکړل شوه ، هڅې مې پیل کړې 

چې د موضوع اړوند مواد پیداکړم ، کامیاب شوم دارتباط په نوم مې کتاب ولیکه ، 

، په کادري ازموینو کې چاپ شو  ، د هیواد په مختلفو پوهنتونوکې تدریس شو 

ترې  پوښتنې جوړې شوې ، همدې ټکي ا د څو کاله تدریس په جریان کې له 

مختلفو پوښتنو ، نیمګړتیاوو، او ځينو اړتیاوورسه مخ شوم نومې د دوهم ځل لپاره د 

رضورتونو او نیمګړتیاوو ،او  اړتیاو  د پوره کولو  لپاره  مټې را ونغښتې  او د دوهم 

 اده مې وکړه .ځل د چاپ ار 

 ويل چې درياب كې ګوهر نشتها چ      چې غوټې پسې وهې په الس به دريش

رښتيا هم كه انسان هڅه او هاند وكړي، كوىل يش چې موخو ته د رسېدو لپاره لوى، 

كاله مخكې مې د ژورناليزم په  څولوى كدارونه وكړي او خپل هد  الس ته راوړي. 

صفحې چېپټر درلود چې  75ينو لپاره مې لومړي صدنف كې درس وركاوه، د محصدل

هغه هم د مختلفو پوهنتونونو د اسددتادانو له خوا ليكل شددوى و. هېڅ نوى كتاب او 

معلومدات نه وو، چې موږ ورڅخه اسدددتفاده كړې واى، تل مې دا هيله وه، چې نوي 

معلومدات پيدا او ګرانو محصدددالنو ته يې تدريس كړم، كله كله به خپل ضدددمري ته 

وم او دا فكر به مې كاوه، چې ولې د ارتباط په هكله د ژرناليزم پوهانو څه مالمت شد

نه دي ليكيل ؟ محصالنو به مختلفې پوښتنې كولې، باالخره مجبور شوم، چې د اردو 

مې پيدا كړل. د اردواو انګلييسدد ژبې   داژبې انټرنيټ سددايټونو ته مخه كړم، څه مو 
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ام وركړ، اخر په دې برياىل شدددوم، چې د كتابونه مې الس ته راوړل. هڅو ته مې دو 

 په هكله نوي معلومات او كتابونه السته راوړم. اړیکو د اساساتو

 سوال دا پيدا كيږي، چې ولې زموږ په ميل ژبو په دې برخه كې  كار نه دى شوى؟

ځواب: زما په نظر سپېرو جګړو زموږ د خاورې علمي قرش ته دا موقع نه ده وركړې، 

 ې كار وكړي.چې په دې ډګر ك

د مهاجرتونو، سدختيو، دګاونډيو هېوادونو ظلمونو،  د ګران هېواد د تاريخ دښددمنانو 

موږ تده دا موقع نده ده راكړې، چې موږ  دخپلې ټولنې لپداره په هره برخه كې علمي 

او اسايس كار وكړو، بلكې د يو او بل په ضد يې رسه جنګويل يو، زموږ علمي قرش يې  

و يددا  يې د يوې مړۍ ډوډۍ لپدداره پدده غري مسدددليك كددارونو وژىل، مسدددموم كړى ا

مرصو  كړي دي، دا چې زموږ د عقيدې،  تاريخ، پوهې او خاورې دښمنان د خپلو 

مرضدو پالنونو د عميل كولو لپاره دومره هوښيار، ځري  او فعال دي، موږ افغانانو ته 

 څه په كار دي، چې د دوى شوم پالنونه خنثى او له منځه يوسو؟

او یا هم زموږ پوهانو هسددې وخت تیر کړی دی ، که علمي ترفیع يې کړې هسددې يې 

ځددان خالص کړی ، هغدده ميل مسدددولیددت چې د وطنپددالنې ، دیددانددت او ميل علمي 

مسددولیت په توګه يې اوږه ورکړې ، په ایمنداري رسه رسته نه دی رسددولی غفلت او 

 سستي يې پکې کړې ده .

 په مختلفو ډگرونو كې علم او پوهې ته مخه كړي.افغانان بايد له هر څه لومړ  -

افغانان بايد له اوسني چانس څخه، چې الس ته راغَل په هر ډګر كې اعظمي ګټه  -

پورتدده كړي او پدده ځددانګړي ډول چې نن د ميددډيددا او ارتبدداطدداتو دوران دى، افغددان 

 هحكومدت، دولدت او ملدت درې واړه پده يو غږ او اتفداق لومړي پده علمي ډګر بيا پ

معنوي اومادي بيا رغونه كې الس په الس رسه يوځاى يش او داسدددې كار وكړي چې 

خپل كور د علم او پوهې په ګانه سدنبال او د پرمختګ په ميدان كې د سياالنو رسه 

سدديال كړي او درې واړه )حكومت، دولت او ملت( د ميل يووايل لپاره له مېډياڅخه 
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و په بې علمه ټولنه كې د مېډيا تبليغات كدار واخيل ځكده زموږ ټولنده بې علمه ده ا

 ډېر موثر وي.

لنډه دا چې افغان علمي قرشدد نن ورځ هر يو په خپل مسددل  كې بايد داسددې ژور او 

عميق كار وكړي، چې سبا بل چاته احتياج نه وي او تل د پوهې الره خپله كړي، كله 

دي په وينو او وايي: )ازا )رح(چې پوه شدددو بيدا برى زموږ دى، ځكه سددديدجامل الدين

 قربانيو ګټل كيږي؛ خو په علم ساتل كيږي.(

دا چې زما په شان يو بې تجربې انسان وكوىل شول، چې د ارتباط په اړه په زړه پورې 

نوي معلومدات راټول كړي، چې د وخدت څده نداڅه غوښدددتنې پوره كوىل يش، نو يو 

ت مطابق په عدامل، كدار پوه او بداتجربه كس رضور كوىل يش، چې د وخت او رضور 

زړه پورې علمي څېړنې وكړي او ګرانو هېوادوالو تده يې پده خپلدده ميل ژبدده وړاندددې 

 كړي.

د هېواد ټولو عاملانو، پوهانو او باتجربه كسدددانو ته په كار دي، چې همت وكړي، د 

خپلو بچيانو علمي غوښتنې د خپلې پوهې، ميل احساس، علمي او انساين مسووليت 

خپلې كمې پوهې او تجربې د لرلو لده كبلده له خپلې څېړنې لده مخې ادا كړي. زه د 

څخه رايض يم، ځكه ما دارتباط، موضدددوع په ډېرو ځايونو كې د قرآن او نبوي )ص( 

احاديثو له مخې څېړلې، اوس نو د خپلو هڅو، زحمتونو او كوښددښددونو په نتيجه كې 

 ه هكله دومره څهضمري دا اجازه راكوي، چې ما د خپلې خاورې بچيانو ته د ارتباط پ

راټول كړي، چې  دعرصددد د غوښدددتنو مطدابق كار ترې واخلو او همدا رنګه مې ټولو 

پوهانو ته دا سوال دى، چې د مظلومو افغانانو په حال ورحميږي، د علم او پوهې په 

 ډګر كې د خپل وس اوتوان كار وكړي. څو د پرديو له احتياجه خالص شو.
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 پكايله
ټولو مخلوقاتو په عقل او پوهه بهرت او لوړ هغه مخلوق دى انسددان د لوى څښددنت له 

چې نور ټول مخلوقات يې دده د ګټې لپاره پيدا كړي دي، انسان ته يې د خپل ژوند 

د ښددده تريولو او له نورو كايناتو څخه د ګټې اخېسدددتنې الرې چارې ښدددودلې چې د 

 دغه بهرت مخلوق په عزت او پت رسه ژوند وكړي. الله

ژوند د ښه تريولو لپاره ارتباط ته رضورت لري او له ارتباطه پرته ژوند ناممكن انسان 

دى هر څه چې انسددان، د ادم عليه السددالم له پيدايښددت څخه تر قيامته پورې زده 

( ايت كې دې موضوع ته 37د سورة البقرې ) كوي د اړيكو په وسيله كيږي. الله

َا  ك اشددداره كړې ) ( ددې ايت رشيف په رڼا كې شدددا ويل الله لََّهاَوَعلََّم آَدَم األَسدددْ

)دهلوي( فرمايي چې: ددې ايت په ذريعه الله د ځمكې او اسدددامنونو ټول علمونه او 

ته وښدددودله او تر قيامته چې انسدددان څه كشدددفوي هغه د همدې ايت ټكنالوجي ادم 

 رشيف په وسيله الله ادم ته ښوديل دي.

ده يو نو ټول نوي كشدددفيات، اخرتاعات او څرنګه چې موږ د ادم عليه السدددالم اوال 

په ازل كې پرې پوهېده چې انسدددان به په  ټكندالوجي زموږ پده نزد نوي دي، الله

 مختلفو وختو كې د خپلو رضورياتو مطابق پلټنې كوي او مختلف شيان به جوړوي.

يو وخدت انسدددان د خپلو روابطو او معلومداتو لپداره له كوترو، حيوانات له شدددكلونو 

مختلفو نښدانو او حتى له اور، دود او داسدې نورو شديانو څخه كار اخېست وروسته 

يې تداري تليفون جوړ كړ پده هغه يې قناعت ونكړ راديو يې د معلوماتو اواطالعاتو د 

لېږلو لپاره جوړه كړه د معلوماتو اواطالعاتو د ښه وضاحت لپاره يې په تلويزيون الس 

وړ كړ كمپيوټر، انټرنيټ يې جوړ كړ ځمكه يې پورې كړ هغده يې جوړ كړ. حرص لي

ګام په ګام وكتله فضا ته يې مخه كړه او داسې وسايل يې جوړ كړل چې د ټولې دنيا 

له كونجونو څخه په څو دقيقو كې معلومات راټولوىل او  اخېستَل يش له دنيا څخه 

 يې كوچنى كَل جوړ او په يوه ورغوي كې يې راغونډ كړ.
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هڅو ته چې ځري شددو، دې نتيجې ته رسدديږو چې دا ټول كارونه د  د انسددان پورتنيو

ارتباط په وسديله شدوي دي ځكه د علم، پوهې، تجربې، مشاهدې، نظريې، عقيدې، 

افكدارو، معلومداتو او نظرياتو انتقال له يو څخه بل ته په اړيكو رسه كيږي كه اړيكې 

 تو چې د مختلفو كسانو لهنه واى، نو د انسدانانو تر منځ د پورته ذكر شدوو اخرتاعان

خوا په مختلفو سديمو كې رامنځ ته شدوي دي، څنګه يو د بل څخه خربيدل يو د بل 

پوهده نظريې، علمونده او اخرتاعات يې تعقيب كړي باالخره دې پايلې ته رسدددېديل 

 چې داسې نوي او نادره وسايل منځ ته راوړي.

ا الضمري په لږ وخت كې ددې لپاره چې انسان خپل معلومات، پوهه، تجربې او ما

ډېرو خلكو تده ورسدددولې يش هغوى له اغېز الندې راويل، د خپلو افكارو منلو ته يې 

تيدار كړي. خپدل كلتور، ثقدافت اوعقيده په هغوى ومني د انسدددانانو له جسدددمونو 

مخكې دهغوى ذهنونه له خپل اغېز او كنټرول الندې راويل نو يې د ډله ييزو رسنيو 

وږمۍ جوړې كړې او د خپل فعاليت وزرې يې خپرې كړې ټوله لپاره مصددنوعي سددپ

 نړۍ يې د خپلو معلوماتو، اطالعاتو او تبليغاتو له سيوري الندې كړه.

ددې لپداره چې موږ لده دې نويو اخرتاعداتو او ډلدده ييزو رسدددنيو څخدده مثبتده ګټدده 

ې ي اخيسدتې وي نو الزمي ده چې په دې هكله لنډ او خالصه معلومات ولرو په اغېز

پوه شدو او په داسدې طريقه يې استعامل كړو چې د هېواد، ټولنې، كلتور، عقيدې او 

بيدا رغونې په الر كې ورڅخه كار واخلو او وخت مو له السددده الړ نه يش چې په دې 

ليكده كې مېډيا )راديو، تلويزيون، مطبوعات، انټرنيټ( په زړه پورې كردار ادا كوىل 

 يش.

ملر څخه روښانه دى ټوله نړۍ يې څلورم قوت بويل، څو  نن ورځ د ميډيا اغېز  له 

يې )نعوذ بدااللده( دوهم خدداى بويل ځينې پوهان د ميډيا خربونو ته جادويي مرمۍ 

وايي څو  يې د عوامو ترجامن دحكومدت او ملدت تر منځ پل بويل، څو  وايي: چې 

ې دټولنميددډيددا د ټولنې او حكومددت لپدداره د خولې اوغوږونو حيثيددت لري، څو  يې 
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دثقافت اوكلتور ظاهروونيك او رسوونكې بويل، څو  يې هغه دفاعي قوه بويل چې د 

هر ځواكمن د تكربښدددكر مدداتوي او د مظلوم ملددت اواز پورتدده كوي، څو  يې د 

 پرمختګ لپاره بهرتينه او اعَل وسيله بويل.

يې له  لدا چې ډله ييزې ارتباطي وسايل دومره ښېګړې لري، چې دټولو تاثرياتو بيانو 

( كاله د 32امكانه وتلې خربه ده نو زموږ په شدددان پاتې ټولنه كې چې څه د پاسددده )

جنګ سپېره اولوغړنه كمبله مو په هېواد غوړېدلې ده په څه ډول ورڅخه ګټه واخلو 

په داسې حال كې چې زموږ د هېواد په مركز او واليتونو كې په لس ګونو راديويي او 

 سلګونو چاپي خپرونې كار كوي. تلويزيوين سټېشنونه او په

دا چې دغه وسدددايل د هېواد او ټولنې د عقيدوي، كلتوري، سددديايس، اقتصدددادي او 

فرهنګي پولو د سددداتلو لپاره په زړه پورې كردار ادا كوي بايد د هېواد مسدددوولني او 

عوام )حكوم او ملت( چې مسدلامنان دي د اسالمي عقيدې، ګران هېواد افغانستان 

ل اسالمي فرهنګ په ساتلو كې ورڅخه په زړه پورې كار واخيل، چې مو او دخپل اصي

د العمران سدددورت په  له دې مؤثرو وسدددايلو څخه رغنده كار اخيسدددتى وي، الله

رِبُواْ  اخري ايت كې دې موضددوع ته اشدداره كوي او فرمايي: )يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُواْ اصددْ

 (022العمران،  –الل َه لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن(  َوَصاِبُرواْ َوَراِبطُواْ َواتَُّقواْ 

ژباړه: اى د اميان خاوندانو! دمشددكل په وخت كې له صددرب څخه كار واخلئ او نورو 

ته په صرب توصيه كوئ دباطل د مقابلې لپاره چمتو اوسئ، په هر حال كې له خدايه 

 ووېريږئ، نو برى به ستاسو وي.

يت كې د )رابطو( لفظ له ربط څخه اخيستل مفتي محمد شدفيع لييك: چې په دې ا

شوى چې د تړلو او پيوسته كولو مانا وركوي. نو له دې كبله د رباط مانا ده د جنګ 

لپاره د اسدددونو تړل، په قرآن او احاديثو كې پورته لفظ د دوو معناوو لپاره اسدددتعامل 

ه چې شددوى دى، چې يوه مانا يې د اسددالمي رسحدونو د حفاظت او سدداتنې لپاره د

 مسلامنان پخپلو مروجه وسايلو د خپل هېواد ساتنه وكړي.
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څرنګدده چې نن ميددډيددا )راديو، تلويزيون، مطبوعددات، انټرنيددټ...( دې ډګر كې ډېر 

برياىل او په لومړۍ درجه ارزښددت لرونيك وسددايل دي بايد د هېواد ټول وګړي ورته 

رمختګ، ښېګړې، متوجه وي او داسدې رغنده كار ترې واخيل چې زموږ د عقيدې، پ

د هېواد د اصددديلو بچيانو دروزنې لپاره د علم او پوهې مركز او د هېواد، د بيارغونې 

لپاره د يو اصدديل معامر او هم د عقيدې، كلتور، سددياسددت اوفرهنګ رسحدونه پرې 

وسدداتو او د يو ثابت مسددلامن محافظ په څېر ورڅخه كارواخلو چې وكوىل شددو، خپل 

ادونو رسه د سددديالۍ په قطار كې ودروو، د بدبختيو، بې هېواد د نورو ګداونډي هېو 

اتفاقيو، جنګ او ورور وژنې ټغر ټول كړو، او هم ددې وسايلو له الرې داسې تبليغات 

د نظام لپاره الره هواره كړو؛ څو  جاو خپرونې وكړو، چې د الله ج په خاوره كې د الله 

د وكړي او د پرديو دښدددمنانو افغدانان پخپل منځ كې د وروڼو په څېر يو بل رسه ژون

 كرغېړن هدفونه، چې زموږ په وژنه كې خپلې ګټې لټوي، له خاورو رسه خاورې كړو.

هيله ده چې زمونږ دهېواد چاروا،، په ځانګړي ډول هغه مسوولني چې د رسنيو په 

راس كې ځاى لري د خپل هېواد او ټولنې د ښدددې الرښدددوونې، معنوي، اقتصدددادي، 

بادي او جوړښت په الره كې له دې وسايلو څخه كارواخيل، چې فرهنګي او سيايس ا

په پايله كې د پرديو له غالمۍ خالص او خپل ګران هېواد په هر ډګر كې له سياالنو 

 رسه سيال كړو.

دغه ټيك زه هم وهڅومل چې د موضوع په هكله په زړه پورې معلومات راټول كړم او 

پوهې بچيانو ته د كاغذ په مخ ولي ، هيله پخپلده مورنۍ ژبده يې د هېواد، د علم او 

ده چې ګټور متام يش او د هېواد په معنوي ابادۍ كې زه هم د مشت منونه خروار 

 په اندازه برخه ولرم.

 

 

 



218 

 

 ! دیزونه مو ټول علمي قشر ته دادي چېنوړا
  هر مسدلکي علمي شدخص دې په خپل مسدلک کې په هغو موضوعاتو کار

 دي ، علمي ، مسلکي او تجربوی اړتیالري .وکړي چې زموږ ټولنه ورته ج

  هر مسددلکي علمي شددخص باید خپلې علمي تجربې د قاغذ پرمخ او دقلم

پر ژبده د هېواد مظلومو بچیانو ته پریودي ، هسدددې نه چې د ده له مر  

رسه یوځای د ده علم هم له خاورو رسه خاورې او یا له ده رسه یو ځای په 

 قرب کې خښ کړی يش .

  عامل باید زموږ د لرغونو او تاریخي پوهانو نظریاتو څخه سامله هر ژوندی

وم ، علمي حق يې اداکړي او نګټه پورته کړي ، نیمګړتیاوې يې پوره کړي 

يې د تل لپاره ځالنده وسايت ، ځکه موږ افغانان پس له مرګه خپل عاملان 

 او پوهان پیژنو .

  رضورت لری باید هغه نوي علمي کادرونه چې مايل او علمي سدپورټ  ته

نوې اخرتاع وکړی چې ځينې منونې وې ندازوو د همکدداري الس ورکړو څو 

 د کړي دي .و کې ګورو چې زموږ ځوان قرش  ایکجاموږ په تلویزون يې

  ځينې مسلکي علمي خلک په داسې موضوعاتو علمي ترفیع لپاره کار کوي

ر فیع ت چې فعال پده ټولنده کې ورته جدي اتیا نه لیدل کیږي ، فقط علمي

يې غرض کړې وي فکر کوم دا بده لده ځواندد قرشددد رسه جفا وي باید په 

 داسې موضوع کار وکړی يش چې زوموږ یوه رضوري اړتیا پوره کړی يش .
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 مكا خذونه
 

قرآن عظيم الشدددان، سدددوره بقره، ال عمران، شدددورى، طه، الرحمن، حج، لقامن،  -:۳

 املائيده، الفرقان، النحل، حام السجده.

 احاديث نبوي )ص( د امام بخاري او مسلم رشيف حديثونه. -:۰

 .هورال  مولوی شوکت پبلیکشن،کمونیکشن سټډیز (۰۲۳۱حسین ) افتخار،محمد-:۱

 .الهور لیت پبلکشن ،کمونیکشن سټډيز .((۰۲۳۵حسین )افتخار،محمد -:-:۲

دفرت نرش  ،روان شدنايس شدایعه وروشهای مقابله (۳۱۱۱)  افروز ،غالم محمد -:-:۵

 .فره ګ اسالمي چاپ دوم تهران

 .عظیم اکاډیمي ، ،ذرایع ابالغ اور اسکې تحقیقي طریقې (۰۲۲۲ل ،ويل )اجم -:۰۵

 الهور  مکتبه دانیال ، ،۳ابالغایات پارټ  (۰۲۳۳) سعید محمد، ,: بدر ۱

 .الهور  مکتبه دانیال ، ،۰ابالغیات پارټ  (،۰۲۳۱)محمد.سعید ,بدر  -:۱

( ان الين ژورناليزم، د افغانسدددتان د كلتوري ودې ټولنه، 7311اميدل )پرسدددىل، -:۳

 دويم چاپ. -جرمني

 .جالل اباد،ختيځ خپرندویه ټولنه  ، رسنۍ او ټولنه (،۳۱۹۰)  تسل ،احمدرسول -:۹

 . پېښور ، دانش خپرندويه ټولنه ، نوې خربیايل (،۳۱۳۱) ریاض ,ثاقب-:۳۲

دانش خپرندددويدده ټولندده، پېښدددور، دويم  ( ژورې خربې،7313حميدددي، مريزا علم )

 چاې.

 ( نقوش صحافت، مجيد پ  ډپو، الهور.0221حفيظ، نارص، شيخ ابوواح ) -:۳۳

 ( جديد صحافت، ډوګر بپلرشز، الهور.0229رانا، سيف الرحمن ) -:۳۰

( جديد صددحافت، جوهدري غالم رسددول اينډ سددننز، 0229رضددوي، ايف كې ) -:۳۱

 پبلرشز، الهور.
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( اسالم او ژورناليزم، د اتحاد اسالمي فرهنګي 7315، سديد عبيد االسدالم (زيني -:۳۲

 ټولنه، پېښور.

 ( ميل ترمينالوژي، بېنوا فرهنګي ټولنه، كندهار.7311سعادت، سارا ) -:۳۵

( پاپولر صددحافت، بهټي سددنز پبلرشددز، 0221شدداد، چوهدري شددهزاد احمد ) -:۳۱

 الهور.

صدددحافت، ژباړونى امريجان وحيد احمدزى ( مطالعه 7315شددداهد، اېس ايم ) -:۳۱

 دانش خپرندويه ټولنه، پېښور.

 ( عزيز التفاسري، دارالكنز العلمية، پېښور.7311عزيز، مولوي سلطان عزيز ) -:۳۳

( شدددهكار صدددحافت، عظيم 0221ګيالين، سددديد نديم الحسدددن، انجم اقبال، ) -:۳۹

 اكاډمي، الهور.

علمي  ، سدددیايس ټولنپوهنه (۳۱۹۲)،ژباړن میر احمد یاد د موسدددیملک،محم -:۰۲

 .پکتیا خپرندویه ټولنه

( تفهيم صددحافت، عظيم اكاډمي، 0221مريزا، محمديوسددف، هاميون، خالد ) -:۰۳

 الهور.

 ( امور صحافت، ډوګر پبلرشز، الهور.0221مل ، كپټن لياقت عيل ) -:۰۰

سدديند، علو اكاډمي د پښددتو  ( پښددتو، پښددتو7315مشددواڼى، عبدالقيوم زاهد ) -:۰۱

 څېړنو مركز، كابل.

( ناياب اصدددول صدددحافت، جدراڼ 0229مل ، محمد موىس، رشددديد شدددازيه ) -:۰۲

 پبلرشز، الهور.

 .یم اکاډیمي اهورظع ل ،تفهیم صحافت (۰۲۲۱)محمد ,میرزا  -:۰۵

 خیرب خپرنددویه ټولنه ،دعدامده ذهنونو دروښدددانولو رسچینې  (۳۱۹۳)نداظم محمدد

 .پېښور

 .پېښور ،دانش خپرندویه ټونه ،ارتباط (۳۱۳۱) محمدخان ,نیازی -:۰۱
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 .( سیايس تبلغات مومند خپرندویه ټولنه جالل اباد۳۱۹۵اد،محمدکاظم )نژ  -:۰۱

 .پېښور وفا ټولنه ، فکارعامه وتبلغاتا (۳۱۱۳) حبیب الرحمنهاله ، -:۰۳

 امهییرافکار عغوت تاثیر تبلغات درفرایند ایجادتحول (۳۱۹۳) وفا،هدایت الله -:۰۹

 .پژوهش کابل انتشارات،
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